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Vilnius, liepos 13 d. (LR Vyriau-
sybė/Delfi.lt) – Ministras pirmininkas
Andrius Kubilius priėmė nepapras-
tąją ir įgaliotąją JAV ambasadorę Lie-
tuvoje Anne Elizabeth Derse. Amba-
sadorė įteikė premjerui Jungtinių
Amerikos Valstijų Valstybės sekreto-
rės Hillary Clinton laišką.

Laiške valstybės sekretorė dėkoja
premjerui už gegužės mėnesį Washin-
gton, DC vykusį vaisingą judviejų su-
sitikimą, „suteikusį galimybes aptar-
ti platų dvišalių santykių darbotvar-
kės klausimų ratą”.

Pasak H. Clinton, JAV vertina
nuolatines Lietuvos pastangas sėk-
mingai vykdant NATO misiją Afga-
nistane, o ji pati žavisi Lietuvos Vy-
riausybės darbu šiuo sudėtingu metu.
„Aš asmeniškai žaviuosi iždo politi-
ka, kurią Lietuva vykdo šios krizės
akivaizdoje. JAV pasisekė, kad mes
turime tokį artimą sąjungininkę ir
patikimą draugę kaip Lietuva,” – ra-
šo JAV valstybės sekretorė laiške
premjerui.

Be kitų temų, H. Clinton nuošir-
džiai dėkoja Lietuvos Vyriausybės va-
dovui už kvietimą 2011 metais apsi-
lankyti Lietuvoje, tačiau šiuo metu ji
tikina kol kas negalinti patvirtinti sa-
vo atvykimo. „Labai vertinu Lietuvos
vadovaujantį vaidmenį Demokratijų
bendrijos veikloje ir sveikinu Lietuvą,
kuri 2011 metais pirmininkaus Euro-
pos saugumo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijai (ESBO). Tikrai rimtai
svarstysiu Jūsų malonų kvietimą at-
vykti į Lietuvą”, – šiltai rašoma laiš-
ko pabaigoje.

JAV ambasada pranešė, kad
Jungtinių Valstijų ambasadorė Lie-
tuvoje A. E. Derse liepos 13 d. apdo-
vanojo Lietuvos pulkininką Romual-
dą Petkevičių. Lietuvos karinių pajė-
gų atstovui Aukščiausioje sąjungi-
ninkų pajėgų Europoje vadavietėje
įteiktas JAV ordinas už nuopelnus
(Legion of Merit).

Anot pranešimo, šiuo apdovano-
jimu įvertinti R. Petkevičiaus nuo-
pelnai dirbant gynybos atašė Lietu-

vos ambasadoje Washington, DC nuo
2004 iki 2008 metų. Ordinas už nuo-
pelnus – vienas aukščiausių Jungti-
nių Valstijų karinių apdovanojimų.
Jis teikiamas už išimtinai pagirtiną
veiklą, išskirtinę tarnybą ir pasieki-
mus.

H. Clinton dėkoja už kvietimą 2011
metais apsilankyti Lietuvoje.

SCANPIX nuotr.

•Skautybės kelias. Sto-
vykla ,,Gintaras-Rakas
2010” (p. 2)
•Dviguba pilietybė: Švei-
carijos pamokos Lietuvai
(p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
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•Vieneri metai be kun. R.
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•Jaunimo dalyvavimas
JAV lietuvių bendruome-
ninėje veikloje (p. 5, 8)
•Netikėtumų ledynas (13)
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•Vidurvasario šventė
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•Mažoji Lietuva (p.11)

H. Clinton žavisi Lietuvos iñdo politika

Ministrè pakvietè
NATO naudotis

Lietuva tranzitui
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JAV Lietuviû Bendruomenè reikalauja paßalinti Stalino biustâ
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Vilnius, liepos 13 d. (ELTA) –
Lietuva gali labiau prisidėti prie
NATO vadovaujamų tarptautinių
operacijų, o organizacija galėtų nau-
dotis tranzito į Afganistaną galimy-
bėmis per Lietuvą, teigė Lietuvos
krašto apsaugos ministrė susitikime
su NATO pajėgų Europoje vyriau-
siuoju vadu.

Lietuvos kariuomenės vado kvie-
timu Lietuvoje besilankantis NATO
Sąjungininkų pajėgų Europoje vy-
riausiasis vadas admirolas James
Stavridis susitiko su krašto apsaugos
ministre Rasa Juknevičiene ir Lietu-
vos kariuomenės vadu generolu ma-
joru Arvydu Pociumi.

Susitikimo su krašto apsaugos
ministre metu buvo aptartas poreikis
tęsti NATO oro policijos misiją virš
Baltijos valstybių, NATO matomumo
didinimo organizacijos šalyse narėse
būtinybę ir galimybės. Taip pat buvo
kalbėta apie tarptautines operacijas,
ypatingą dėmesį skiriant misijai Afga-
nistane. Adm. J. Stavridis patikino, kad
NATO itin vertina Lietuvos indėlį tarp-
tautinėje operacijoje Afganistane.

Prisaikdintas generalinio prokuroro
pavaduotojas

Prezidentė D. Grybauskaitė priėmė generalinio prokuroro pavaduotojo Da-
riaus Raulušaičio priesaiką. President.lt nuotr.

Vilnius, liepos 13 d. (President.
lt) – Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė priėmė generali-
nio prokuroro pavaduotojo Dariaus
Raulušaičio priesaiką.

„Jūsų užduotis – ne tik vykdyti
priesaiką, tarnauti Lietuvos valsty-
bei, visuomenei ir kiekvienam žmo-
gui, bet ir sustiprinti žmonių teisin-

gumo jausmą”, – sakė šalies vadovė.
Prezidentė pabrėžė, kad šie metai –
iššūkių ir sudėtingų bei atsakingų
darbų Generalinei prokuratūrai me-
tai. Ši teisėsaugos institucija turi su-
vienyti pastangas ir atkurti susvyra-
vusį žmonių pasitikėjimą Prokuratū-
ros veikla bei grąžinti gerą prokuroro
vardą.

Čikaga, liepos 13 d. (,,Draugo”
info) – Sprendimas atidengti Sovietų
Sąjungos diktatoriaus Josifo Stalino
biustą JAV memoriale (National D-
Day Memorial) susilaukė prieštarin-
gų vetinimų.

Savo nuomonę pareiškė ir JAV
Lietuvių Bendruomenė. JAV LB vi-
suomeninių reikalų tarybos pirmi-

ninkas Jonas Prunskis, MD nusiuntė
National D-Day Memorial Founda-
tion prezidentui Robin Reed laišką,
kuriame teigiama, kad ,,šio biusto pa-
statymas įžeidžia lietuvių kilmės JAV
piliečius, kadangi masiniai trėmimai į
Sibirą ir kiti Stalino nusikaltimai tie-
siogiai palietė daugumos jų šeimas”.
,,Tai yra tas pats, kas pastatyti Hitle-

rio biustą muziejuje, – rašome laiške.
– Tvirtai tikime, kad Stalino biusto
atidengimas muziejuje, pagerbiant
Staliną, turėjęs skatinti visus ameri-
kiečius didžiuotis, yra ne tik netei-
singas, bet ir iškreipia istorijos fak-
tus. Stalinas ir Sovietų Sąjunga neda-
lyvavo D-dienos įvykiuose, o Stalino
biusto pastatymas muziejuje tikina,

kad taip buvo. Australijos, Kanados,
Prancūzijos, Olandijos, Norvegijos,
Lenkijos ir kitų šalių karių pasiauko-
jimas turėtų būti labiau gerbiamas
nei sovietų diktatorius.” JAV LB at-
stovo laiške prašoma pašalinti J. Sta-
lino biustą ir nustoti gerbti žudiką
diktatorių bei kviečiama toiau kalbė-
tis šiuo klausimu.
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Redakcijos žodis

„Aš asmeniškai žaviuosi iždo
disciplina, kurią Lietuva rodo
šios krizės akivaizdoje. JAV pa-
sisekė, kad mes turime tokį ar-
timą sąjungininką ir patikimą
draugą kaip Lietuva”, – rašo JAV
valstybės sekretorė Hillary R.
Clinton savo laiške Lietuvos
premjerui Andriui Kubiliui. Taip
jau kartais nutinka, jog, kaip
lietuvių išmintis yra pastebėjusi,
,,Savo krašte pranašu nebūsi” –
jau kuris laikas Kubiliaus vyriau-
sybės diržų susiveržimo politika
neranda pritarimo nei politiniuo-
se sluoksniuose, nei tarp Lietu-
vos gyventojų. Birželio 9 d. Vil-
niuje, prie Vyriausybės, sureng-
tame mitinge Kubiliaus valdžia
buvo kritikuota kalant vinis į
statinę, mitingo dalyvių atvirai
kubilu (suprask – Kubiliumi) va-
dintą. Žurnalistų kalbinti vinis
įkalę lietuviai sakėsi išlieję pyktį
ir pasijautę kur kas geriau. Įdo-
mu, ar Clinton laiškas Kubiliui tu-
rės tokią pat raminamąją galią?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

Šių metų Čikagos lietuvių skautų
ir skaučių tuntų vasaros stovykla yra
pavadinta „Gintaras-Rakas 2010’’.
Stovykla prasideda liepos 17 d. 12
val. p. p., baigiasi liepos 31 d. 12 val.
p. p.

Truputis informacijos apie artė-
jančią vasaros stovyklą. Šios stovyk-
los tikslas yra išmokti gyventi ir
džiaugtis gamtoje. Sekant skautiškos
ideologijos principais, bus siekiama
sudaryti lietuviškam jaunimui progą
auklėtis aplinkoje, pagrįstoje skauta-
moksliu, lietuviškumu, gamtos paži-
nimu, fiziniu auklėjimu ir tarnyba
DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI. To-
bulėdami fiziškai ir dvasiškai, skau-
tai tampa savarankiškais ir naudin-
gais lietuvių bendruomenės nariais.

Drausmė/Taisyklės

1. Stovyklautojai laikosi skau-
tiškų įstatų: mandagumas, draugiš-
kumas, paklusnumas ir tvarkingu-
mas sudaro stovyklinio gyvenimo
pagrindą.

2. Draudžiama vežtis: peilių,
ugnies salvių („firecrackers’’), žva-
kių, degtukų, saldainių ir bet kokio
maisto, „mp3’’, ,,ipod”, elektroninius
žaidimus.

3. Draudžiama palapinėse degin-
ti žvakes, „mosquito coils’’ ar turėti
bet kokią ugnį!

Draudžiami daiktai bus atimti ir
sugrąžinti tik važiuojant į namus.

Stovyklos vadovybė naudos visas
priemones šias taisykles įgyvendi-
nant. Iš stovyklos bus išsiunčiami
visi, kurie atsiveš ar vartos alkoholi-
nius gėrimus, narkotikus, ne daktaro
prirašytus vaistus ar nesilaikys sto-
vyklos taisyklių.

Stovyklautojai dirbs ir gyvens
skiltimis/būreliais paskirtuose rajo-
nuose/pastovyklėse. Pastovyklių va-
dovai su padėjėjais yra atsakingi už jų

globon paskirtų skautų dienotvarkes
ir programos išėjimą.

Diena pradedama su vėliavų
pakėlimu ir malda. Toliau vyksta
apsitvarkymas ir įvairūs vienetų už-
siėmimai ir t. t. Po pietų vyksta įvai-
rūs užsiėmimai, maudymasis ir dai-
navimas. Po vakarienės – lankymas ir
kiti užsiėmimai: sportas, specialybės
bei žaidimai. Po to bendrai nulei-
džiamos vėliavos. Vakarines progra-
mas sudarys: laužai, šokiai, žaidimų
vakaras, talentų vakaras ir įvairios
meninės programos.

Visa stovyklos programa vyks
lietuvių kalba. Stovyklautojai yra
skatinami kalbėti lietuviškai.

Skautams išeiti iš stovyklos
yra draudžiama. Vieninteliai lei-
džiami išėjimai bus iškylos ir orga-
nizuoti grupiniai nuėjimai prie ežero
maudytis ar vandens užsiėmimams.

Iškylos vyks pagal nustatytas
iškylų taisykles.

• Tėvelius prašome stovyklauto-
jus punktualiai pristatyti į stovyklą ir
išsivežti po stovyklos.

• Stovyklautojai, prieš išvažiuo-
dami namo prieš stovyklos užbaigi-
mą, turi prisistatyti pastovyklės vir-
šininkui/ei ir stovyklos administra-
torei. Jei stovyklautojas nepilname-
tis, tėveliai turi asmeniškai atsiimti
stovyklautoją.

Stovyklos adresas ir stovyklos
telefonas: 231-757- 2791

CAMP RAKAS
1918 East Hawley Rd.
Custer, MI 49405

Dėmesio, naujienos!

Šiais metais stengsimės daug
taupiau ir ekologiškiau stovyklauti.
Visi skautai ir skautės yra prašomi
atsivežti asmeninę „mess kit”. Visi
valgiai bus valgomi iš asmeninių
„mess kits’’.

Vilkai, paukštytės, bebrai, ūdry-
tės ir jaunos šeimos nenaudos „mess
kits’’. Jiems bus parūpintos visos val-
gymo priemonės.

Prašome pagalbos

Yra stovyklautojų, kurie neturi
kaip atvykti į stovyklą bei sugrįžti
namo. Jeigu turite vietos savo auto-
mobilyje, gal galėtumėte padėti?

STOVYKLA
„GINTARAS-RAKAS 2010”

Skambinkite pastovyklės viršinin-
kams. Esame dėkingi tiems, kurie
galės padėti. Skautiškas ačiū!

Didysis savaitgalis. Šiais me-
tais didysis savaitgalis bus liepos
24–25 dienomis. Svečiai bus priimti
arba prie vartų arba Lituanicos pas-
togėje. Savaitgalio stovyklautojų
mokestis (tik LSA ir ASS nariams)
asmeniui (įeina ir maistas) – 40 dol.
LSA ir ASS nariai galės pasistatyti
palapines Šarūno slėnyje arba prie
tinkamų šakų.

Draudžiama miegoti automo-
biliuose arba automobilių staty-
mo aikštelėje!

Jeigu norėsite tik aplankyti ir
pavalgyti su stovyklautojais, kaina
suaugusiems – 20 dol., vaikams – 10
dol.

Laukiame visų sesių ir brolių,
atvykstančių į stovyklą su skautiška
nuotaika!

Budėkime! Gero vėjo! Ad melio-
rem!

Čikagos Aušros vartų/Kernavės,
Lituanicos ir Nerijos tuntų pastovyk-
lės viršininkai:

„Jūratė’’ – AV/K tuntas – sesė
Rita Stončienė, tel. 708-744-5277.

Jaunos šeimos – sesė Judita
Urba, tel. 630-850-7909.

„Kąstytis’’ – Lituanicos tuntas –
brolis Audrius Viktora, tel. 630-832-
2796.

„Žalčiai’’ – Jūrų skautų pasto-
vyklė – brolis Justinas Novak, tel.
618-917-1266.

„Eglė’’ – Nerijos tuntas – sesė
Vilija Jozaitytė, tel. 708-207-1205 ir
sesė Laura Lapinskienė, tel. 630-971-
8629.

Dėl išsamios informacijos kreip-
kitės pas viršininkus arba apsilan-
kykite svetainėje www.rakas.org.

Prisimename Lietuvos generalinę garbės konsulę Čikagoje
A+A JUZĘ DAUŽVARDIENĘ

Š. m. rugsėjo 26 d., sekmadienį, „Aušros vartų/Kernavės“ tunto Juzės Daužvardienės vyr.
skaučių būrelis švęs savo 35 metų jubiliejų. Tuo pačiu bus praėję jau 20 metų nuo a+a Juzės
Daužvardienės mirties.

Prisiminimas ir jubiliejaus šventė prasidės 11 val. r. šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijoje, Pasaulio lietuvių centre, Lemont. 1 val. p. p. vyks vaišės Ateitininkų namuo-
se, Lemont.

Visuomenė yra kviečiama dalyvauti.

Vyr. skautė kandidatė Rima Linta-
kaitė ruošiasi pakabinti tinklinio tin-
klą. Kopėčias laiko Carina Ozers,
Diana Ramanauskaitė ir Alicija Vik-
toraitė.

s. vyr sk. Audros Lintakienės
nuotr.
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,,DRAUGAS” — vienintelis
lietuviõkas dienraõtis
uñ Lietuvos ribû.

Vienintelis lietuviõkas laikraõtis,
kuris kasdien pasiekia
JAV lietuviû visuomenê.

Dainų šventės įspūdžiai
ir įvertinimas

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

IXDainų šventė, įvykusi liepos 4 d. Toronto mieste, jau praeityje.
Visi dalyviai namo grįžo pilni įspūdžių. Ypač Šiaurės Amerikoje
yra priimta iš dalyvių prašyti jų įvertinimų. Tuo tikslu būna

paruoštos anketos, kuriose klausiama apie dalyvių įspūdžius, jų nuomonės
ir siūlymų ateičiai. Nors tokių anketų šioje dainų šventėje nebuvo, vis tiek
noriu pasidalinti savo įspūdžiais.

Informacija visuomenei prieš šventę buvo gausi ir uždeganti. Ją
pradėta teikti anksti ir tai buvo daroma iki paskutinės minutės. Infor-
macija buvo įvairi, dalykiška ir įdomiai perduota. Be abejo, daug prisidėjo
ir interneto paslaugos. Pagrindiniame viešbutyje (,,Marriott Airport”) ją
buvo galima gauti prie informacijos stalo. Toks stalas taip pat buvo ir kita-
me viešbutyje (,,Sheraton”). Mano manymu, informacija visuomenei ver-
tintina penketuku.

Kelionė į ir iš šventės. Čia, aišku, rengėjai niekuo kalti. Mums atvyks-
tant automobiliu iš Michigan valstijos, Port Hurron/Sarnia tiltą bei mui-
tinę porą mylių truko 1.5 val. pervažiuoti. Grįžtant atgal, tą poros mylių
ruožą užtruko pervažiuoti per lygiai dvi valandas. Lauke buvo 96 F laips-
niai ir aš rūpinausi, kad kam nors neperkaistų automobilio motoras ir
mūsų visai neužkirstų. Tad sienos pervažiavimo patirtį vertinu dvejetuku.

Dainų šventės mugė buvo suruošta ,,Marriott” viešbutyje. Čia buvo
galima įsigyti įvairių rankdarbių, papuošalų, meno darbų, kompaktinių
plokštelių ir kt. Joje savo stalus turėjo kai kurios organizacijos, pvz., Ka-
nados Lietuvių Bendruomenė, Šiaurės Amerikos ateitininkai, ,,Tėviškės
žiburiai” ir t.t. Išdėstymas buvo skoningas, žmonių kamšaties nebuvo, bet
jų vis ateidavo. Kitą dieną iš ,,Tėviškės žiburių” redaktorės Ramūnės Jo-
naitienės sužinojau, kad tai šventei specialiai buvo išspausdinta ir išdalin-
ta tūkstantis jų savaitraščio egzempliorių. Pasigedau ,,Draugo” stalo. Gre-
timose salėse taip pat buvo Lietuvių Fondo svečių kambarys ir skautų ,,lau-
žavietė”. Mano vertinimas – bent ketvertukas su minusu.

Įdomi ir populiari buvo Miestelio vakaronė, vykusi ,,Marriott” vieš-
butyje ir šalia esančiame kiemelyje. Norint ten patekti, reikėjo nusipirkti
apyrankę, o jei dar norėjai ko pavalgyti, prie kito stalo reikėjo nusipirkti bi-
lietėlius. Užkandai paėmėme dešros su kopūstais. Taip pat buvo virtinių,
kugelio ir picos. Pilka dešra buvo neaiškios kilmės, aptraukta plastikine
plėvele, kuri tempėsi tarsi baliono guma. Jos skonis buvo dar baisesnis. Iš
šalies žiūrint, kugelis atrodė lyg tiršta košė, kurią patarnautojai dalijo su
šaukštu. Toje salėje veikė ir baras, skambėjo garsi nelietuviška muzika.
Nusivylus pirmaisiais įspūdžiais netikėtai sužinojome, kad lauke vyksta
tikra lietuviška vakaronė. Ten radome orkestrą, susidedantį iš penkių
akordeonų, gitaros ir būgno. Tai Toronto lietuvių vienetas, susibūręs prieš
porą metų. Jie grojo, dainavo ir kitus kvietė prisidėti. Jaunimas, kai kas
sakė, kad tai lietuvaičiai iš Punsko, vikriai pašoko. Buvo įdėta daug pas-
tangų įvairias vakaronės vietas papuošti lietuviškomis iškabomis. Žodžiu,
nuotaika pagerėjo, nors iki pabaigos neišbuvome. Šį vakarą įvertinau tre-
jetu su pliusu.

Dainų šventės dienos rytą ,,Marriott” viešbučio pokylių salėje vyko šv.
Mišios. Dalyvavo gal koks tūkstantis žmonių. Po to tame pačiame viešbu-
tyje suvalgius po mėsainį su priedais (kaina 43 dol. su arbatpinigiais!),
ruošėmės į pagrindinį renginį – Dainų šventę, tvarkaraštyje pavadintą
koncertu. Šventė prasidėjo laiku. Garso, apšvietimo ir vėsinamo oro siste-
mos veikė prideramai. Programa, įskaitant 20 minučių pertrauką, truko
keturias valandas. Mano žmoną ir mane džiugino faktas, kad tarp daini-
ninkų buvo du mūsų anūkai – Gytis ir Andrius. Matėme daug savo bendra-
amžių, kurie irgi džiaugėsi savo anūkų dalyvavimu. Žodžiu, graži tradicija
tęsiasi. Ji tęsiasi, bet pamažu ir kinta. Programoje pastebėjau daug origi-
nalumo bei kūrybingumo. Neužmirštama pelėda su trimis pelėdžiukais, iš
kiaušinių išsiritusiais prieš tūkstantinę minią. Viso dalyvavo 1,111 cho-
ristų iš Kanados, JAV, Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos ir solistas Marijonas
Mikutavičius, savo sukurta daina ,,Pasveikinkit vieni kitus” sukėlęs visus
ant kojų. Nukelta į 9 psl.

Lietuvos Seimas kol kas nevai-
singai plūkiasi su Pilietybės įstatymo
pataisomis, mėgindamas sušvelninti
žalą, kurią tautai padarė liūdnai pa-
garsėjusio Egidijaus Kūrio vadovau-
jamo Konstitucinio Teismo skanda-
lingas sprendimas, uždraudęs lietu-
viams dvigubą pilietybę. Kitos Euro-
pos valstybės kur kas labiau brangina
savo piliečius, todėl Lietuva galėtų
pasimokyti, pavyzdžiui, iš Šveicari-
jos.

Maždaug 650 tūkst. Šveicarijos
piliečių gyvena užsienyje. Šveicarijos
emigrantų yra tiek, kiek trečiame
pagal dydį Šveicarijos kantone gyven-
tojų.

Užsienyje gyvenančių šveicarų –
laikomų „Penktąja Šveicarija” (nes
pati valstybė yra suskirstyta į ketu-
rias kalbines teritorijas) – teisės ir
pareigos nustatytos Konstitucijoje.
Tie, kurie gyvena už šalies ribų, gali
naudotis savo politinėmis teisėmis su
tam tikromis sąlygomis ir apriboji-
mais. Norintys dalyvauti federali-
niuose balsavimuose ar rinkimuose
Šveicarijos emigrantai turi užsire-
gistruoti vietiniame konsulate. Be to,
kas ketverius metus užsienyje gyve-
nantys rinkėjai turi atnaujinti savo
duomenis rinkėjų sąrašuose, nurody-
dami kilmės vietą arba savivaldybę,
kurioje jie pastarąjį kartą gyveno.
Balsuoti kantoniniuose balsavimuose
galima tik 11 iš visų kantonų, kuriuo-
se šią galimybę suteikia atitinkami
teisės aktai.

Balsavimo paštu įvedimas supa-
prastino balsavimo užsienyje sis-
temą. Iki 1992 metų emigrantai ga-
lėjo balsuoti tik Šveicarijos konsulate
arba per atostogas sugrįžę į tėvynę.
Tačiau tik penktadalis iš 500 tūkst.
užsienyje gyvenančių ir turinčių bal-
savimo teisę šveicarų realiai naudo-
jasi šia demokratine teise.

Iš namų į namus

Kartais karštose diskusijose dėl
imigracijos į Šveicariją lengvai pa-
mirštama, kad Šveicarija buvo ir vis
dar yra emigrantų valstybė. XVIII ir
XIX amžiais maždaug 200 tūkst. švei-
carų išvyko iš tėvynės. Šiais laikais
kasmet daugiau nei 25 tūkst. jos pi-
liečių praneša atitinkamoms institu-
cijoms, kad palieka Šveicariją.

Daugiau kaip 60 proc. išvažiavu-
siųjų įsikuria kitose Europos valsty-
bėse, 25 proc. apsigyvena Šiaurės ir
Pietų Amerikoje, kiti išsibarsto po
visą pasaulį. Šveicarijos piliečių gali-
ma sutikti net tolimose pietų jūrų
salose.

Didžiausia Šveicarijos emigrantų
bendruomenė (beveik 180 tūkst.
žmonių) yra susitelkusi gretimoje
Prancūzijoje, po jos eina Vokietija,
kur gyvena 76 tūkst. Šveicarijos
piliečių. Panašus skaičius jų įsikūrė ir
Jungtinėse Valstijose. Beveik trys

ketvirtadaliai užsienyje gyvenančių
šveicarų yra tapę ir tų valstybių, į
kurias jie persikėlė, piliečiais.

Suteikiant balso teisę

1999 metais padarius pataisų
Šveicarijos Konstitucijoje, buvo pa-
tvirtinta, kad valstybė skatins „už-
sienyje gyvenančių šveicarų tarpu-
savio santykius ir santykius su pačia
Šveicarija”. Todėl Šveicarijos užsie-
nyje gyvenančių piliečių reikalų
tarnyba, esanti prie Užsienio reikalų
ministerijos, tapo oficialiu jungia-
muoju ryšiu tarp valstybės ir emi-
gravusių jos piliečių. Tarnyba ne tik
pataria, bet ir teikia praktinę pagalbą
ypatingais kritiniais arba kriziniais
atvejais.

Užsienio reikalų ministerija taip
pat palaiko glaudžius darbo ryšius su
Užsienio šveicarų organizacija (Orga-
nisation for the Swiss Abroad, arba
trumpiau – OSA), įkurta dar 1916
metais. OSA, palaikoma 750 Šveica-
rijos institucijų, išsibarsčiusių po visą
pasaulį, ir atstovauja užsienyje gyve-
nančių šveicarų interesams.

Kitos su OSA susijusios įstaigos
sprendžia ypatingas emigrantų prob-
lemas. Pavyzdžiui, yra fondų, sutei-
kiančių galimybę jaunam šveicarui
praleisti atostogas tėvynėje, kad ją
pažintų. Kitos organizacijos rūpinasi
jaunųjų šveicarų ugdymu užsienyje.

Užsienio šveicarų kongresas vei-
kia kaip „Penktosios Šveicarijos” bal-
sas. Kongresas, kurį sudaro 160 na-
rių, susirenka du kartus per metus
Šveicarijoje. Atstovus į jį išrenka
Šveicarijos asociacijos užsienyje, bet
jame yra ir narių, gyvenančių pačioje
Šveicarijoje. Tai žmonės, kurie susiję
su savo tautiečiais užsienyje. Kai
kurie jų – grįžę emigrantai, kiti atsto-
vauja organizacijoms, besirūpinan-
čioms užsienyje gyvenančiais tau-
tiečiais.

27-asis kantonas?

Politinį pasiūlymą paskelbti emi-
grantus 27-uoju kantonu galima
laikyti kvantiniu šuoliu santykiuose
tarp konfederacijos ir jos piliečių
užsienyje. Tokį pasiūlymą parlamen-
tui pateikė socialdemokratai, ragi-
nantys papildomai įsteigti atitinka-
mai dvi ir šešias vietas Atstovų rū-
muose bei Senate – jas užimtų užsie-
nyje gyvenančių šveicarų paskirti
žmonės. Taip „Penktoji Šveicarija”
faktiškai gautų kantono statusą.
Toks principas jau taikomas kitose
valstybėse, pavyzdžiui, Italijoje,
Prancūzijoje ir Portugalijoje, tačiau
Šveicarijos parlamentas 2009 metais
tokį pasiūlymą atmetė.

Parengė Kristupas Vasiliauskas

„Lietuvos žinios”

DVIGUBA PILIETYBĖ:
ŠVEICARIJOS PAMOKOS

LIETUVAI

IX Dainų šventės akimirka.
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

www.draugas.org
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DETROIT, MI

Vieneri metai be kun. Ričardo Repšio
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Kopiau į kalnus aš ir po stepes
klajojau,

Ir sraunios upės kryžiavos mano
kelyje.

Mačiau vairvorykštes ir debesis
po savo kojom,

Tik nežinojau aš, kad Dievo
meilėje jėga…

Kun. Ričardas Repšys

Įvairių išgyvenimų veikiamas
šias eiles sukūręs kun. Ričardas Rep-
šys tikrai negalvojo, kad jo gyvenimas
baigsis taip tragiškai ir netikėtai.
2009 m. liepos 28 d. buvo graži vasa-
ros diena. Kun. R. Repšys džiaugėsi
sulaukęs svečių iš Lietuvos. Nusive-
žė juos paplaukioti laivu St. Clair eže-
re. Išgirdęs 13-mečio paauglio Taut-
vydo Skudo pagalbos šauksmą, kuris,
būdamas vandenyje, pradėjo skęsti,
kun. R. Repšys nedelsė – šoko į van-
denį jo gelbėti. Deja, T. Skudas ir jį
išgelbėti bandęs kun. R. Repšys pa-
skendo.

Gyvenimo kelias,
atvedęs į kunigystę

Kun. Ričardas Repšys gimė 1950
m. kovo 16 d. Kaune. Kunigo tėvai
Jonas ir Zofija Repšiai, kilę iš Ro-
kiškio apskrities, vėliau persikėlė gy-
venti į Kauną, kur jiems gimė Ričar-
das ir dar du sūnūs Jonas ir Aloyzas.

R. Repšys, baigęs Kauno 22-ąją
vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno poli-
technikos institutą laivų statybos
specialybę, tačiau šių studijų nebaigė
ir 1970 m. įstojo mokytis į Vilniaus
universiteto Kauno vakarinį skyrių,
pasirinkęs ekonomisto specialybę.
1975 m. gavęs baigimo diplomą dirbo
Kauno kelių eksploatacijos treste
laiptų priežiūros meistru.

Kun. Repšio gyvenimas tikrai ne-
buvo rožėmis klotas. Gimęs ir augęs
okupacijos laiku, kaip ir daugelis ki-
tų, buvo sekamas, persekiojamas, net
turėjo KGB užvestą bylą. Nors artimi
draugai labai stebėjosi, kad jis tapo
kunigu, tas pašaukimas buvo įdiegtas
religingoje šeimoje, buvo puoselėja-
mas jaunystėje. Jis įstojo į ateitinin-
kus, diegė Dievo Meilę kitiems.

Po karinės tarnybos Ukrainoje
kun. Repšys bandė oficialiai įstoti į
Kauno kunigų seminariją, bet gal
trys ar daugiau jo prašymai buvo at-
mesti komunistų saugumo. Negalė-
damas įstoti į reguliarią kunigų se-
minariją, būdamas 25 metų 1975 m.
pradėjo studijuoti pogrindyje, įsijun-
gė į Eucharistijos bičiulių judėjimą.
1980 m. Ričardas buvo priimtas į Ma-
rijonų kongregaciją, o 1981 m. lapkri-
čio 27 d. slapta įšventintas į kunigus,
į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo kongregacijos (tėvų marijo-
nų) ordiną. Tuometinė Lietuvos oku-
pacija nulėmė, kad jam teko mažai
darbuotis Lietuvoje. Jis išvažiavo į
misijas katalikų parapijose, esančias
Rusijos Sibire, Kazachstane, Kauka-
ze, Armėnijoje, dirbo Černobylyje ne-
laimės metu.

Kun. R. Repšys dėstytojavo Kau-
no Vytauto Didžiojo universitete, bu-
vo vienas iš pirmųjų dėstytojų Kauno
medicinos universiteto Slaugos fakul-
tete. Apgynė mokslo darbą ir įgijo
magistro laipsnį švietimo srityje.

1989 m. kun. Repšys buvo išsiųs-
tas į Čikagos Marijonų provinciją
dirbti dienraščio ,,Draugo” redakcijo-
je. 1991 m. Lietuvai atgavus neprik-
lausomybę, kun. R. Repšys gavo ofi-
cialius kunigo dokumentus. Jis buvo
perkeltas į Londono (Anglijoje) Šv.
Kazimiero lietuvių parapiją, vėliau
važiavo dirbti į Vasario 16-osios gim-
naziją Vokietijoje kapeliono parei-
goms.

1992 m. grįžęs į Lietuvą, kun.
Repšys ėjo įvairias pareigas: septy-
nerius metus dirbo kunigu/klebonu
Tabariškių bažnyčioje, Kauno rajone,
vėliau Marijampolės Šv. Arkangelo
Mykolo parapijos vikaru, Vilkaviškio
vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio kunigų seminarijos sielos vado-
vu. 2001 m. išvyko į Kauno arkivys-
kupiją dirbti Kauno Gerojo Ganytojo
parapijoje. Šalia vikaro pareigų buvo
paskirtas Kauno arkivyskupijos kate-
chetikos centro vadovu, nuo 2002 m.
ėjo Kauno arkivyskupijos Šeimos cen-
tro dvasios vado pareigas. Ruošiantis
Kauno arkivyskupijos II sinodui,
kun. Repšys buvo paskirtas Šeimos
sielovados komisijos pirmininku ir
Vyriausios sinodo komisijos nariu.

Visas jam skirtas pareigas priėmė
nuolankiai.

2004 m. kun. Repšys atvyko į Mi-
chigan valstiją, Detroit priemiestį,
Southfield, Dievo Apvaizdos lietuvių
parapiją, kur ėjo administratoriaus
pareigas iki pat savo tragiškos mir-
ties 2009 m. liepos 28 d.

Darbas ir visuomeninė veikla
Detroit arkivyskupijoje ir

lietuviškame telkinyje

Kun. Repšio gyvenime pirmąją
vietą užėmė tvirtas tikėjimas į po-
mirtinį gyvenimą, maldą, tarnystę
artimui – pasiaukojimą Dievui bei
žmonėms. Jo nemažas rūpestis buvo
suburti naujai atvykusius, vadina-
mus ,,trečiabangius”, į Dievo Apvaiz-
dos parapiją, suteikti jiems didesnį
tikėjimo suvokimą, kas buvo neįma-
noma okupacijos metais. Jis stengėsi
su jais bendrauti, palaikydamas
draugiškus santykius, buvo pasiruo-
šęs dirbti su jais, kad tik jie pajustų tą
Dievo Meilės grožį ir reikšmę mūsų
gyvenime.

Tik atvykęs į Southfield esančią
Dievo Apvaizdos lietuvių parapiją,
kun. Repšys įsijungė į Detroit arki-
vyskupijos veiklą ir nusprendė nie-
kur daugiau nesikelti. 2007 m. Lietu-
vos Bažnyčia leido jam tai padaryti,
kadangi kun. Repšys norėjo aptar-
nauti ne tik lietuvių parapiją, bet ir
dirbti su kitų etninių grupių katali-
kiškomis organizacijomis.

Tuometinis Detroit arkivyskupas
kardinolas Adam Maida, o vėliau da-
bartinis Detroit arkivyskupas Allen

H. Vigneron buvo labai patenkinti
kun. Repšio veikla. 2009 m. liepos pa-
baigoje kun. Repšys gavo dokumen-
tus iš Detroit arkivyskupijos, kad jis
yra paskirtas Šv. Antano lietuvių
parapijos Detroit, MI, administrato-
riumi, kur turėjo pradėti dirbti nuo
2009 m. rugsėjo mėnesio. Tą žinią
taip pat patvirtino prelatas Edmun-
das Putrimas, Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos delegatas išeivijos lietuvių
katalikų sielovadai, 2009 m. liepos
20 d. susitikęs su Šv. Antano parapi-
jos tarybos nariais ir Detroit arki-
vyskupijos atstove. Šią žinią Šv. An-
tano parapijiečiai sutiko džiugiai,
kadangi tikėjosi ir tiki, kad dėl lietu-
vio kunigo mūsų parapija dar gyvuos
ilgus metus.

Kun. Repšys buvo JAV Lietuvių
Bendruomenės narys, priklausė šios
organizacijos Religinių reikalų komi-
tetui. Lietuviškoje šeštadieninėje mo-
kykloje jis mokė vaikučius tikybos.
Atgaivino Pirmos komunijos ir Su-
tvirtinimo sakramento šventes, Jau-
nimo mišias. Pats dalyvavo teatro
grupės veikloje, taip pritraukdamas
naujai atvykusius. Per didžiausią
pūgą kun. Repšys nuvažiavo rekolek-
cijoms į Rochester, NY. Tenykščiai
žmonės buvo nustebinti jo drąsos ir
pareigos jausmo.

Buvęs kun. Repšio bendraklasis
Albinas Vaškevičius spaudoje rašė,
kad kun. Repšį pažinojo nuo 1973 m.,
kai abu mokėsi Kauno politechnikos
institute. Per visą tą laiką jiedu pa-
laikė gerus ryšius.

Nukelta į 8 psl.

Kun. Ričardas Repšys Kryžių kalne.

2009 m. liepos 20 d. Šv. Antano parapijoje vyko susitikimas su prelatu Ed-
mundu Putrimu, kun. klebonu Alfonsu Babonu, kun. Ričardu Repšiu ir para-
pijos taryba bei Detroit arkivyskupijos atstove.
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,,Tai buvo mūsų besąlyginis už-
sidegimas”, – sako Rita Venclauskie-
nė apie savo įsitraukimą į Amerikos
lietuvių organizacijų veiklą. Į JAV ji
emigravo 1949 m., sovietų okupaci-
jos, kuri Lietuvoje truko nuo 1944 iki
1990 m., metu. Didžiausia emigrantų
banga Lietuvą paliko sovietinės oku-
pacijos pradžioje.

Dalyvauti organizacijose Venc-
lauskienei buvo būtinybė, tiesiogiai
susijusi su jos lietuviško paveldo, ku-
rio laukė labai miglota ateitis, išsau-
gojimu. Jos dalyvavimas lietuviškoje
veikloje metams bėgant kito. Įskiepi-
jusi lietuviško paveldo svarbą savo
vaikams, ji savo dėmesį nuo lietuviš-
kos kultūros išsaugojimo JAV nu-
kreipė į sugrįžimą prie savo šaknų.
Pasiremdama savo kaip mokytojos
įgyta patirtimi JAV, Venclauskienė
pradėjo įgyvendinti popamokinę pro-
gramą benamiams ir nuskriaustiems
vaikams Lietuvoje.

JAV lietuviai, tokie kaip Venc-
lauskienė, matė, kaip keitėsi lietuviš-
kų organizacijų tikslai – nuo neati-
dėliotinos būtinybės tarptautinių

krizių metu iki įrankio, kuris gali bū-
ti panaudotas pagerbiant savo pavel-
dą ir duodant atgal. Šalia įsipareigoji-
mo priešintis Lietuvos okupacijai,
lietuvių organizacijos JAV toliau
augo ir klestėjo per sporto sąjungas,
lietuvių tautinių šokių ir dainų an-
samblius, labdaros ir religines orga-
nizacijas. Tačiau jaunesnės kartos
tikslai skiriasi nuo jų tėvų ir senelių.

,,Mano tėvų ir senelių laikais tik-
slas buvo aiškiai apibrėžtas. Mano
karta jau klausia, kas mus taip stip-
riai laiko”, – sako 27 metų Aušra
Venckus, kurios pėdsakai Amerikoje
nusidriekia iki jos senelių imigravimo
į šalį per sovietų okupaciją Antrojo
pasaulinio karo metu.

,,Esame unikalūs dėl tokio dide-
lio mūsų tėvų ir senelio spaudimo”, –
sako ji. Nors, Lietuvai 1990 m. at-
kūrus nepriklausomybę, būtinybės
jausmas išsaugoti lietuvių kultūrą ir
kalbą galbūt susilpnėjo, jis ne mažiau
svarbus nei anksčiau. Jauni žmonės
ir toliau aktyviai dalyvauja lietuviškų
organizacijų veikloje, kai kurie – net
labiau nei jų tėvai.

Ateina jaunoji karta

,,Mano vaikai yra kur kas labiau

Jaunimo dalyvavimas
JAV lietuvių bendruomeninėje veikloje

įsitraukę į lietuvišką veiklą, – teigia
Daina Čyvienė. – Jie daug kur daly-
vauja, kaip antai, katalikiško jauni-
mo ir tautinių šokių grupėse.” Šį
faktą Čyvienė aiškina pasikeitusio-
mis politinėmis aplinkybėmis.

Rimas Griškelis, Lietuvių Fondo
tarybos pirmininkas, pastebi, kad
tokiam padidėjusiam įsitraukimui į
veiklą turi įtakos technologija ir su-
gebėjimas vienu metu atlikti daugiau
nei vieną užduotį. ,,Anksčiau vienu
metu galėjai nuveikti tik vieną da-
lyką, – sako jis. – Viskas žymiai pa-
greitėjo. Žmonės jau nėra įsipareigoję
tik vienam darbui.”

Per vokiečių ir rusų okupacijas
XX amžiuje Lietuvos imigrantai
Amerikoje jautė grėsmę savo kalbai ir
kultūrai, jos ateičiai. Norint išsaugoti
kultūrą, buvo būtina laikytis tradici-
jų per tokią veiklą kaip šeštadieninės
mokyklos, skautai ir jaunimo organi-
zacijos.

Irena Polikaitienė į JAV atvyko
sovietams okupavus Lietuvą. Ji įsi-
jungė į parapijos Marquette Park
veiklą, tikėdamasi išlaikyti savo lie-
tuvišką tapatybę ir puoselėti kultū-
rinį augimą, nepaisant sovietų reži-
mo. Dabar, sako Polikaitienė, Čikagos
lietuvių bendruomenė, kurios veiklo-
je ji ilgus metus dalyvauja, ,,žydi,
auga”.

Čikaga buvo lietuvių imigrantų
tikslas nuo ankstyvų 1900-ųjų. Re-
miantis Čikagos enciklopedija (En-
cyclopedia of Chicago), 1914 metais
Čikagoje gyveno 50,000 lietuvių; tai
didžiausias lietuvių telkinys už Lie-
tuvos ribų. 2000 metų gyventojų su-
rašymo metu (Census) 11,000 čika-
giečių sakėsi esą pirmoji lietuvių imi-
grantų karta, 80,000 mieste ir jo apy-
linkėse gyvenusių teigė esą lietuviš-
kos kilmės.

Audrius Remeikis, dabar 45 me-
tų, 1989 ir 1990 metus praleido kovo-
damas už Lietuvos nepriklausomybę
nuo Sovietų Sąjungos, kuri buvo ant
žlugimo slenksčio. Tai, kas jo ben-
druomenei buvo kultūrinė jungtis,
tapo politiniu žygiu. Jo tėvai, kurie
gimė Lietuvoje, skatino tokį jo daly-
vavimą, nors Remeikis tuo metu ir
nesuprato viso to svarbos. Jo nuo-
mone, ta būtinybė šiandieninėje kar-
toje yra susilpnėjusi.

,,Manau, kad ji [būtinybė – Red.]
pasikeitė, ji nėra tokia, kokia ji buvo,
kai mes buvome jauni. Dabar jau-
čiasi, kad tai labiau socialinis daly-
kas”, – teigia Remeikis.

Tėvų pastūmėti

Kaip ir Remeikis, Venckus į lietu-
viškų organizacijų veiklą buvo pastū-
mėta savo tėvų. Ten, kur jie siekė
suteikti jai kultūrinę prasmę, ji atra-
do draugystę su savo lietuviais drau-
gais. Grupės, kuriose Venckus daly-
vavo, išugdė gilų patriotinį pasidi-
džiavimą, kuriuo ji dalijosi su savo
artimiausiais draugais, supratusiais,
jog jų patirtis buvo visiškai kitokia,
nei tipinio Amerikos jaunimo.

Tie, kurie įsijungė į lietuviškas
organizacijas, dvigubą tapatybę paty-
rė ypač stipriai ir neįprastai. Būdama
ketverių metų Venckus piketavo prie
federalinių įstaigų, ragindama JAV
pritarti Lietuvos laisvės siekiams.
Nedaug nelietuvių buvo į tai įsijungę
ar net nežinojo apie tokią savo kai-
mynų veiklą.

Šeima taip pat stiprino domėji-
mąsi lietuvybe tarp jau Amerikoje
gimusių ir augusių lietuvių. Daina
Matusaitis buvo savo tėvų verčiama
kalbėti namuose lietuviškai, dalyvau-
ti lietuviškose organizacijose ir taip
išsaugoti savo kultūrinę tapatybę.

Nors Matusaitis tai tapo jos sa-
vastimi, ji panašiai išaugino net savo
vaikus, tačiau jos brolis, sako ji, ma-
nė, jog tėvai juos pernelyg stūmė į
lietuvybę. Šiandien jis nedalyvauja
lietuviškoje veikloje, nejaučia ilgalai-
kio ryšio su lietuvybe – to, ką jo sesuo
ypač vertina savo gyvenime.

Karta, ieškanti, kaip įtraukti
vaikus į lietuvišką veiklą, susiduria
su daug kliūčių, kodėl šiandieninis
jaunimas nenorėtų būti viso to dali-
mi. Čyvienė džiaugiasi savo lietu-
višku auklėjimu, ji norėjo to paties ir
savo vaikams.

,,Aš buvau lyg ir įstumtas, bet tai
įvyko man neprieštaraujant. Esu
patenkintas, jog taip nutiko”, – sako
Tomas Čyvas, jos 15 metų sūnus. Jis
lietuviškoje bendruomenėje užmezgė
stiprias draugystes ir sako, jog jam
,,labai patinka” būti tos bendruo-
menės dalimi.

Jo motina, užauginusi penkis
vaikus, mačiusi kitų šeimų patirtis,
pastebi, jog vaikai turi būti supažin-
dinti su lietuviškomis organizaci-
jomis prieš darželinį amžių. Jos vai-
kams patiko dalyvauti lietuvių kata-
likų jaunimo grupės (Ateitininkų –
Red.) veikloje, dabar jie tą pamini
savo akademiniuose reziumė. Bet net
ir tai gali būti pastūmėta dar toliau,
pasinaudojus galimybėmis, kurias
teikia tokia glaudi bendruomenė.

Nuo politinio išlikimo iki verslo
galimybių

,,Mūsų vyriausias sūnus šiais
metais baigia Loyola University ir
ieško darbo verslo srityje. Todėl
pirma mintis, kuri ateina į galvą, yra
‘Kokius lietuvius verslininkus pažįs-
tame?’”, – sako Čyvas.

Visame tame slypi vienas pagrin-
dinis klausimas – kaip toliau išlaikyti
bendruomenę ir kokia kryptimi jai
eiti. Vien todėl, kad politinis judėji-
mas šiais laikais nėra reikalingas,
nereiškia, jog lietuviškos organizaci-
jos turi nustoti gyvuoti. Tačiau kaip,
kokiu būdu?

,,Aš to nevadinčiau tapatybės
krize, tačiau sunku atrasti tikslą, –
sako Venckus. – Tarp mūsų egzistuo-
ja savaiminis ryšys, bet, norint toliau
gyvuoti, vien draugystės nepakan-
ka.”

Tadas Stonkus pamatė reikalą
University of Illinois at Chicago įkur-
ti Lietuvių studentų asociaciją. Jos
įkūrimą nulėmė socialinės priežastys
ir troškimas lietuviams studentams
padėti susigaudyti universiteto siste-
moje, užmegzti tarpusavio ryšius.
Buvę Asociacijos nariai sugrįžta jau
kaip savo srities profesionalai, jie
pataria arba pasiūlo pagalbą Asocia-
cijos nariams.

Kita organizacija, kurioje taip
pat svarbūs profesiniai ryšiai, Lietu-
vos išeivijos studentų stažuotė
(LISS), buvo įkurta atsiliepiant į
jaunų žmonių lietuvių bendruomenė-
je poreikius. Vienas iš svarbiausių jos
tikslų – ieškoti darbinių ryšių tarp
jaunimo ir profesionalų, jau dirban-
čių savo srityje. Nukelta į 8 psl.

Prieš daugiau nei du mėnesius į redakciją atvyko dvi Northwestern
University studentės su prašymu pasiūlyti temą ar problemą, kuri nebūtų sve-
tima lietuviškai bendruomenei JAV ir kuria jos galėtų pasidomėti daugiau.
Birželio 2 d. ,,Draugo” vyr. redaktorė dalyvavo baigiamojoje Northwestern
University paskaitoje, kur buvo pristatyti visų studentų darbai – straipsniai-
tyrimai apie jų pasirinktas etnines mažumas Čikagoje. Tarp jų buvo ir straips-
nis apie lietuvių bendruomenę, parašytas Lindsey Kratochwill ir Cathryn
Vaulman. Jūsų dėmesiui siūlome to straipsnio vertimą į lietuvių kalbą.

Redakcija

Audriaus Remeikio nuotr.



6 DRAUGAS, 2010 m. liepos 14 d., trečiadienis

Vilnius, liepos 13 d. (ELTA) –
Lietuvoje pasitaiko turistų, kuriems
tenka padėti susigaudyti, kokioje ša-
lyje ir kokiame mieste jie yra, ir to-
kių, kurie nustemba atokesniuose ša-
lies pakraščiuose neradę pakankamai
civilizacijos apraiškų.

,,Būna žmonių, kurie atvykę į
Lietuvą labai tikslingai ieško infor-
macijos apie konkrečius objektus, o
būna tokių, kuriems reikia padėti
susigaudyti, kokioje šalyje jie yra.
Ypač turistai iš tolimesnių šalių daž-
nai lanko visas tris Baltijos šalis, o
Latvija ir Lietuva ir jų sostinės jiems
labai painiojasi”, – pasakojo Vilniaus
turizmo informacijos centro direkto-
rė Jolanta Beniulienė.

Iš keistesnių klausimų turizmo
informacijos centro darbuotojams di-
rektorė prisiminė vieną amerikietį,
kurio pavardė prasideda skiemeniu
,,Chod”. Jis teiravosi, ar negali taip
būti, kad žymi Chodkevičių šeima yra
jo protėviai? Dar vienas žmogus ne-
seniai turizmo informacijos centre
klausė, koks traukinys važiuoja iš
Vilniaus į Londoną.

Turistus pralinksmina mūsų ša-
lies suvenyrai. ,,Daugiausiai teigiamų
emocijų sukelia dėžutė su užrašu
‘Vilniaus oras’ arba ‘Tūkstantmečio
oras’. Žmonės klausia, kas toje dė-žu-

tėje. Sužinoję, kad oras, nusišypso”, –
pasakojo J. Beniulienė.

Pasak direktorės, ir pernai, ir šie-
met Vilniaus turizmo informacijos
centruose apsilankiusių užsieniečių
daugėjo. Įvairiais mėnesiais skirtingų
šalių turistų srautai skiriasi. Pavyz-
džiui, lenkų Vilniuje yra labai daug
gegužę, vokiečių – birželį, rugpjūtį –
gausų italų, ispanų. Daugėja atvykė-
lių ir iš tolimosios Japonijos. ,,Bet jie
dažniausiai iškart aplanko visas tris
Baltijos šalis, atvyksta ne vien į Lie-
tuvą”, – sakė J. Beniulienė.

Atokiau nuo Vilniaus, Marcin-
konyse, daugiausia turistų apsilanko
iš Vokietijos ir Lenkijos, šiemet šį
kampelį atrado olandai. ,,Ne, pas mus
jau nebeatvažiuoja tie, kurie nežino,
kokioje šalyje lankosi. Žmonės at-
vyksta pasidomėję Lietuva, nori pa-
matyti gamtos, pelkę, paukščių”, –
šypsosi Marcinkonių turizmo infor-
macijos centro vyriausiasis specia-
listas Emilis Tamošiūnas. Pasak jo,
užsieniečiams Dzūkijoje dažniausiai
pritrūksta kempingų, kavinukių.

,,Įdomiausių klausimų tai iš tau-
tiečių išgirstame. Atvykę klausia, ar
gali baidarėmis nuplaukti Ūlos upe
iki Druskininkų. Sužinoję, kad nepa-
vyks, supyksta”, – pasakojo E. Ta-
mošiūnas.

,,Laisv∂s kelio” plytas galima
užsisakyti iki rytojaus

Klaip∂da pakviesta î sveikiausiû
Europos miestû sâjungâ

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Ne visi turistai ñino, kokioje 
õalyje lankosi

Vilnius, liepos 13 d. (Delfi.lt) –
Su vyru vokiečiu ir dviem mažame-
čiais vaikais šiuo metu Kinijoje gyve-
nančiai lietuvei, sumaniusiai sutvar-
kyti dokumentus dėl dvigubos vaikų
pilietybės, teko praeiti tikrus kry-
žiaus kelius, kol išsiaiškino, kokius
formalumus jai reikia atlikti. Regis,
tvarka aiškiai nustatyta įstatymais,
bet eiliniai valstybės tarnautojai jos
nežino. Institucijos siuntinėjo viena
pas kitą.

„Nusprendžiau vaikams papra-
šyti dvigubos pilietybės, tačiau suži-
nojau, kad pirmiausiai pasą reikia pa-
sikeisti ir man. Grįžau į Kauną, kur
gyvenau prieš išvykdama, pasiskam-
binau į pasų poskyrį, ten manęs pa-
klausė, kur aš anksčiau buvau regist-
ruota. Tačiau galiausiai sužinojau,
kad Lietuvoje manęs nebėra, todėl
mane nusiuntė į Migracijos departa-
mentą Vilniuje. Prieš važiuodama
dar pasiskambinau ir perklausiau, ar
tikrai reikia atvykti pas juos. Gavau
patikinimą. Nuvažiavusi išgirdau
klausimą: ‘Ir ko čia atvažiavote? Jei
Kaune buvote registruota, ten ir rei-
kėjo kreiptis į savo seniūniją, nes esa-
te nedeklaravusi išvykimo iš  Lietu-
vos”, – pasakojo moteris. 

Pašnekovė teigė tuomet pirmą
kartą sužinojusi, kad išvykstant iš
Lietuvos ilgiau nei 6 mėnesiams būti-
na savo išvykimą deklaruoti. „Iš Lie-
tuvos išvykau prieš 10 metų, tačiau
tuomet man niekas nepasakė, kad
privalau tai padaryti. Tarsi tai būtų
savaime aišku. Tačiau taip nėra – iš-
važiuodamas visada tikiesi, kad grįši,
todėl deklaruoti išvykimą iš Lietuvos
yra labai skausmingas išgyvenimas.
Aš myliu Lietuvą ir noriu jai priklau-
syti”, – atviravo lietuvė, meilės nu-
blokšta į svečius kraštus.

Reikia pripažinti, kad valdinin-
kai pasitaikė žmogiški ir nesiuntė
moters atgal į Kauną – patarė nuvyk-
ti į Vilniaus savivaldybę ir pabandyti
deklaruoti išvykimą iš Lietuvos ten.
Tai užtruko vos penkias minutes.

Šis žingsnis moteriai paliko daug
nerimą keliančių klaustukų – pavyz-
džiui, ar ateityje nekils formalių kliū-
čių tapti pilnateisiais Lietuvos pilie-
čiais jos vaikams, jei ji pati į Lietuvą
nebegrįš, o pastarieji norės įsikurti
mamos tėvynėje? Juolab kad ir savi-
valdybės specialistai atsakyti į šį jos

klausimą negalėjo. 
„Patyriau tikrą emocinį sukrėti-

mą, kai Migracijos tarnyba neišdavė
naujų lietuviškų pasų man ir vai-
kams, kol pati nedeklaravau išvyki-
mo iš Lietuvos. Paradoksas, deja, la-
bai skausmingas. Kaip ir labai keistai
atrodo ir valstybės sprendimas paver-
sti sveikatos sistemos skolininkais
daugumą žmonių, kurie jau gana se-
niai nebesinaudoja tos sistemos pa-
slaugomis. Pagaliau jei žmonės paliko
Lietuvą iš vargo, meilės savo gimtinei
tokie keisti sprendimai tikrai nepa-
didins. Iki šiol laikau save Lietuvos
patriote ir kiekviena proga ir įmano-
ma forma stengiuosi reklamuoti Lie-
tuvą. Noriu tikėti, kad Vyriausybė
ras būdų, kaip susigrąžinti šalį my-
linčius ir norinčius jai dirbti bei joje
gyventi tautiečius”, – vylėsi pašne-
kovė.

Kaip aiškino Migracijos departa-
mento Pilietybės reikalų skyriaus ve-
dėjos pavaduotoja Daiva Junevičiūtė,
norint tvarkyti dokumentus dėl už-
sienyje gimusių vaikų pilietybės, pa-
gal įstatymą žmogui pirmiausiai rei-
kia deklaruoti išvykimą iš šalies pa-
čiam. Nesvarbu, ką pataria atsakingų
institucijų darbuotojai, tačiau įstaty-
mas numato, kad deklaruoti būtina
seniūnijoje, kuriai žmogus priklausė
pagal gyvenamąją vietą iki išvykimo.

Dokumentus galima tvarkyti ir
per diplomatinę Lietuvos atstovybę
užsienyje, tačiau, kaip teigė lietuvė,
bent jau Kinijoje tai užtruktų 3–4
mėnesius. Lietuvoje dokumentai su-
tvarkomi kur kas greičiau. Sprendi-
mus dėl užsienyje gyvenančių vaikų
pilietybės priima Migracijos departa-
mentas. Būtent į jį ir reikėtų kreiptis.

Beje, šiuo metu yra galimybė su-
sitvarkyti visus formalumus interne-
tu, tačiau tik tiems, kurie turi nau-
jausio pavyzdžio asmens dokumentą. 

Pasak Pilietybės įstatymo, kitos
šalies piliečiais tapę lietuviai netenka
Lietuvos pilietybės. Išimtys padary-
tos tik iki 1940 m. birželio 15 d. iš-
tremtiems arba pasitraukusiems iš
Lietuvos žmonėms bei užsienyje gi-
musiems vaikams, kurių bent vienas
iš tėvų turi Lietuvos pilietybę. Pasta-
rieji gali turėti dvigubą pilietybę ir
asmens dokumentus – šalies, kurioje
gimė, ir Lietuvos.

Vargas d∂l dvigubos vaik¨ pilietyb∂s

Vilnius, liepos 13 d. (ELTA) –
,,Laisvės kelio” skulptūros kūrėjai
primena, kad iki skulptūrai sumū-
ryti reikalingų plytų užsakymų pa-
baigos specialioje interneto svetai-
nėje liko viena diena. Iki liepos 13 d.,
svetainės duomenimis, skulptūrai
vardines plytas užsisakė apie 8,500
pavienių žmonių ir šeimų.

Lietuvos valstybės atkūrimo
dvidešimtmečiui skirtos skulptūros
statybos darbai sostinės Konstituci-
jos prospekto ir Geležinio vilko gat-
vių sankirtoje, palei transporto žie-
dą, jau prasidėjo, o rugpjūčio 23 d.
čia, buvusio Baltijos kelio atkarpoje,
iškils skulptūra, simbolizuojanti ran-
komis susikibusių žmonių grandinę.

,,Visi norintys prisidėti prie pro-
jekto ir įsigyti vardines plytas, iš ku-
rių ir bus sumūryta skulptūra, gali
tai padaryti iki liepos 15 dienos. Mes

statybos darbus jau pradėjome”, –
teigia sumanymo autorius skulpto-
rius Tadas Gutauskas.

Pasak jo, planuojama atidengti
apie 35 metrų ilgio ir beveik 3,5 met-
ro aukščio skulptūrą, tačiau kokio
dydžio iš tiesų bus skulptūra, pri-
klauso tik nuo žmonių aktyvumo ir
noro prisidėti prie laisvės ir vienybės
simbolio kūrimo. Anksčiau planuo-
ta, kad trispalvė ,,Laisvės kelio”
skulptūra bus iki 60 metrų ilgio ir ją
sudarys iki 20,000 vardinių plytų.

Kiekvieno asmens ar šeimos,
prisidėjusios prie ,,Laisvės kelio”,
vardas ir pavardė ar šeimos pavardė
įspaudžiama plytoje, iš kurių ir bus
sumūryta skulptūra. Vieno žmogaus
paaukota plyta kainuoja 25 litus,
šeimos – 50 litų. Aukoti šias sumas
galima specialiai sukurtoje interneto
svetainėje adresu laisveskelias.lt 

Vilnius, liepos 13 d. (URM info) – Lenkijoje, Ščecine ir netoli Myslibužo
esančio Pščelniko kaimo miške, liepos 11 dieną paminėtos Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 77-osios metinės. Per Pščelnike vykusį
minėjimą piligrimų grupė iš Alytaus pradėjo dviračių žygį, skirtą Žalgirio
mūšio 600-osioms metinėms. Žygeivius į kelionę išlydėjo Lietuvos užsienio
reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius. URM nuotr.

Klaipėda, liepos 13 d. (ELTA) –
Klaipėda jau žengė antrą svarbų
žingsnį siekdama tapti pirmuoju Lie-
tuvos miestu Pasaulinės sveikatos or-
ganizacijos Sveikų miestų tinklo na-
riu. Meras Rimantas Taraškevičius
pasirašė Zagrebo pareiškimą, kuria-
me išdėstyti miesto nario įsipareigo-
jimai.

Apie galimybę tapti šio tinklo na-
re Savivaldybės administracija pra-
dėjo domėtis 2008 metais. Sveiko
miesto vardas leis Klaipėdai pasi-
naudoti kitų miestų sukaupta patir-
timi ir žiniomis visuomenės sveikatos
srityje. Įgyvendinti sveikiems mies-
tams keliamus tikslus neprireiks
steigti naujų drabo vietų ir tarnybų. 

Pagrindiniai tikslai, kurių siekti
įsipareigoja PSO Europos Sveikų
miestų tinklo nariai: paramą tei-
kianti, globėjiška aplinka, sveikas gy-
venimo būdas, sveika miesto aplinka
ir planavimas. Įstojus į sveikų miestų
sąjungą atsiras daugiau galimybių

remtis Europos miestų patirtimi, da-
lyvauti bendruose projektuose, ypač
finansuojamuose Europos sanglau-
dos fondų, kuriems reikalingi part-
neriai iš ES šalių. Buvimas Sveikų
miestų organizacijos nariu leis plačiai
skleisti žinias apie Klaipėdą.

Ši organizacija yra nustačiusi na-
rystės reikalavimą – vienas miestas
narys atstovauja iki 5 mln. gyventojų.
Tad Klaipėda tampa pirmu ir vienin-
teliu Lietuvos miestu, šios organiza-
cijos nariu. PSO Europos sveikų
miestų tinklo nariai moka metinį na-
rio mokestį. Įstojus į organizaciją,
Klaipėdai reikėtų mokėti 3,500 dole-
rių per metus. Tačiau nuo kitų metų
tikimasi tam lėšų gauti iš ES struk-
tūrinės paramos.

PSO Sveikų miestų sąjunga vie-
nija daugiau kaip 1,200 miestų iš 30
valstybių ir daugiau kaip 20 Baltijos
regiono miestų. Europos sveikų mies-
tų judėjimas šiemet skaičiuoja jau
dvidešimtus metus.
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ROMA
Italijos policija pranešė suren-

gusi operaciją, kurios metu buvo
suimta daugiau nei 300 nusikalsta-
ma veikla įtariamų asmenų. Operaci-
ja buvo nukreipta prieš mafijos su-
sivienijimą ,,Ndrangheta”, kuris vei-
kia pietiniame Kalabrijos regione.
Jos metu 3,000 policijos pareigūnų
keliuose turtingos Šiaurės Italijos
rajonuose įvykdė suėmimus, susiju-
sius su nusikalstamo susivienijimo
sudarymu, nužudymu, užpuolimais
panaudojant ginklą, neteisėta preky-
ba, reketu ir kitais nusikaltimais.

VARŠUVA
Lenkijoje, netoli Slupsko, Pama-

rio vaivadijoje, kaktomuša susidūrė
du keleiviniai traukiniai, sužeisti 23
žmonės, 5 iš jų patyrė sunkius suža-
lojimus. Avarijos priežastys kol kas
nežinomos.

BRIUSELIS
27 Europos Sąjungos (ES) vals-

tybių narių ekonomikos ir finansų
ministrai Briuselyje galutinai pritarė
Estijos prisijungimui prie euro zonos
nuo ateinančių metų sausio 1 d., pra-
nešė ES Tarybos Spaudos tarnybos
atstovas. Jo teigimu, ministrai taip pat
patvirtino Estijos kronos ir euro kur-
są – 16,6466 kronos už vieną eurą.

* * *
Europos Sąjunga (ES) pataria

bankams patiems ieškoti finansavi-
mo šaltinių prieš kreipiantis pagal-
bos į valdžią. Tokie siūlymai buvo
pateikti po liepos 12 d. Briuselyje
įvykusio ES valstybių narių finansų
ministrų susitikimo. ES tikisi, kad
bankai pamėgins patys padidinti
kapitalizaciją, jei šiuo metu atliekami
Europos bankų patikrinimai atskleis
jų ,,pažeidžiamumą”. Šiuo metu ES
tikrinamas 91 bankas. 

PARYŽIUS
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy atmeta kaltinimus, kad jis
gavo nelegalių lėšų iš turtingiausios
Prancūzijos moters Liliane Betten-
court. Kaltinimus jis pavadino melu
ir pareiškė, kad jo priešininkai bando
apšmeižti šalies valdžią kaip tik tuo

metu, kai vyriausybė bando pertvar-
kyti pensijų sistemą. N. Sarkozy pa-
reiškė pasitikįs darbo ministru Eric
Woerth, kuris kaltinamas priėmęs
pinigus.

MADRIDAS
Pirmieji septyni iš 52 Kubos poli-

tinių kalinių, kuriuos susitarta pa-
leisti iš kalėjimo, pasiekė Ispanijos
sostinę Madridą. Septyni vyrai su
šeimomis į Ispaniją atskrido dviem
komerciniais lėktuvais. Kuba sutiko
išlaisvinti 52 kalinius, kurie buvo su-
laikyti 2003 m. po vyriausybės susi-
dorojimo su politiniais priešininkais. 

MACHAČKALA
Dagestane sulaikytos šešios mo-

terys, kurios rengėsi teroro išpuo-
liams, taip pat du vyrai, kurių vienas
kovo mėnesį į Maskvą nuvežė tero-
ristes, susisprogdinusias metropoli-
tene, pranešė Nacionalinio antitero-
ristinio komiteto informacijos centras.
Keturios iš sulaikytųjų yra banditų
pogrindžio vadeivų našlės, dvi anks-
čiau buvo patrauktos baudžiamojon
atsakomybėn dėl ginklų laikymo ir
buvo laikomos dingusiomis be žinios.

MASKVA
Pagrindinė numatomos sukurti

Rusijos priešraketinės gynybos dalis
bus naujausia zenitinė raketų sis-
tema S-500, pranešė šalies Karinių
oro pajėgų  vyriausiasis vadas. Jis pa-
žymėjo, kad zenitinių raketų sistemų
S-500 nereikia lyginti su amerikiečių
sistema PRG.

DELIS
Indijoje iki 2050 m. gyvens be-

veik 200 mln. žmonių daugiau nei Ki-
nijoje. Pagal statistikos tyrimus, per
pastarąjį 100 metų Indijos gyventojų
skaičius išaugo 5 kartus, per pasta-
ruosius 5 metus jo prieaugio augimo
sparta buvo 1,4 proc., o Kinijoje ji te-
buvo 0,6 proc. per metus.

HAVANA
Buvęs Kubos prezidentas Fidel

Castro po 11 mėnesių pertraukos vėl
pasirodė šalies televizijoje. 83 metų
politikas atrodė guvus, jis gana ilgai
kalbėjo apie tarptautinę politiką lai-
doje ,,Apskritas stalas”. 

AZIJA

FTB atlieka tyrimâ dèl dvylikto
� tariamo rusû šnipû tinklo nario

Praha, liepos 13 d. (BNS) –
Čekijos prezidentas Vaclav Klaus
naujuoju šalies ministru pirmininku
prisaikdino Petr Necas. ,,Aš tikiu,
kad jūsų kabinetas bus stabilus”, –
pareiškė V. Klaus iškilmėse Prahos
pilyje. Jos metu prisiekė ir naujosios
centro dešiniosios vyriausybės mi-
nistrai.

P. Necas valdančioji sąjunga tu-
rės didžiausią parlamentinę daugu-
mą nuo 1993 metų, kai Čekija tapo
nepriklausoma valstybe. Premjero
Demokratinė piliečių partija (ODS) ir
koalicijos partnerės ,,TOP 09” bei
,,Visuomenės reikalai” turi 118 vietų

parlamente iš 200.
V. Klaus paragino naująją vy-

riausybę ,,energingai, ryžtingai ir
drąsiai” spartinti pertvarkas. 45
metų P. Necas sakė, kad jo vyriausybė
,,visiškai supranta” savo atsakomybę
ir yra pasirengusi sunkiai dirbti.
,,Mes esame įsitikinę, kad ši koman-
da gali imtis ryžtingų žingsnių, kad
būtų sustabdytas skolų augimas,
sustiprintas įstatymo viešpatavimas
ir įveikta korupcija”, – kalbėjo mi-
nistras pirmininkas.

Remiantis šalies konstitucija, per
30 dienų parlamentas turi balsuoti
dėl pasitikėjimo vyriausybe.

Çekija turi naujâ premjerâ

EUROPA

RUSIJA

KARIBŲ SALOS

Washington, DC, liepos 13 d.
(BNS) – JAV pareigūnai laiko suėmę
dvyliktą įtariamąjį, susijusį su Šaltojo
karo laikus primenančiu įslaptintų
rusų šnipų tinklu, pranešė ,,The Wall
Street Journal”. 

Šis pranešimas pasirodė praėjus
vos keturioms dienoms po to, kai
Jungtinės Valstijos išsiuntė į Rusiją
dešimt Maskvos agentų mainais už
keturių rusų, įkalintų dėl šnipinėjimo
Vakarų valstybėms, paleidimą. 

,,Federalinio tyrimų biuro (FTB)
kontržvalgybos pareigūnai tyrimą dėl
23 metų ruso atlieka nuo pernai ru-
dens, kai jo pavardė iškilo tęsiant de-
šimtmetį vykdomą šnipų tinklo
veiklos tyrimą”, – rašė ,,The Wall
Street Journal”, cituodamas gerai
informuotą JAV pareigūną, pageida-
vusį neskelbti savo pavardės. 

Praėjusį mėnesį pareigūnai pa-
teikė kaltinimus vienuolikai asmenų

buvus Rusijos užsienio žvalgybos tar-
nybos (UŽT) agentais. 

,,Neaišku, kas paskatino tyrėjus
susidomėti dvyliktuoju asmeniu, bet
FTB agentai pradėjo jį stebėti netru-
kus po to, kai jis 2009 metų spalį at-
vyko į Jungtines Valstijas”, – rašė
dienraštis. 

Dešimt rusų agentų buvo suimti
birželio 27 dieną per FTB operaciją,
kuri priminė miglotus priešiškus
Šaltojo karo metų veiksmus tarp
dviejų didžiųjų valstybių. 

Liepos 8 dieną New York federa-
liniame teisme jie prisipažino, jog
veikė kaip Maskvos agentai. Teisėja
nurodė šiuos asmenis skubiai depor-
tuoti ir pareiškė, kad jie niekuomet
nemėgintų sugrįžti. 

Rusija mainais sutiko paleisti
keturis vyrus, kurie buvo nuteisti ka-
lėti už bendradarbiavimą su Vakarų
žvalgybos tarnybomis. Vienuoliktas
FTB įtariamasis, Christopher Robert
Metsos, laikomas Kremliaus šnipų
tinklo iždininku, tebeieškomas. Jis
dingo Kipre ir jo likimas tebėra ne-
žinomas.

Keli Rusijos piliečiai, kurie buvo
sulaikyti Jungtinėse Valstijose pagal
įtarimą šnipinėjimo veikla ir perduoti
Rusijai, pareiškė norą pakeisti vardus
ir pavardes, pasinaudoję liudytojų gy-
nimo programa. Šiuo metu atvežti iš
JAV Rusijos piliečiai, kuriuos JAV
valdžia įtarė šnipinėjimu, yra Mask-
voje. 

Čekijos prezidentas Vaclav Klaus (k.) naujuoju šalies ministru pirmininku
prisaikdino Petr Necas (d.).                                                      EPA nuotr.

Christopher Robert Metsos, kuris yra
laikomas Kremliaus šnipų tinklo iž-
dininku, tebeieškomas. 

Corbis nuotr.
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Nebrangiai už $250 parduodu
liaudies meistrės išaustus 14–16

išmieros
pilnam
kom-

Lietuviai svetur
Juozo Barisos istorija –

UNESCO sąrašas praturtės naujais
paveldo objektais 

Pasaulio paveldo komisijai buvo
pateiktos naujos vietovės, ketinan-
čios būti įtrauktos į UNESCO pavel-
do sąrašą.

Į Pasaulio paveldo sąrašą no-
rinčių būti įtrauktais objektų sąrašas
bus svarstomas 34-oje Jungtinių
Tautų švietimo, mokslo ir kultūros
organizacijos (UNESCO) generalinė-
je konferencijoje Brazilijoje liepos 25
– rugpjūčio 3 dienomis. Planuojama,
jog naujus objektus pristatys 35 vals-
tybės. Trys iš jų – Maršalo salos
(Marshall Islands), Kiribatis (The
Republic of Kiribati) ir Tadžikistanas
– į UNESCO paveldo sąrašą dar
niekada nebuvo patekusios.

Iš 32-ių naujų įtakingiausiai
paveldo išsaugojimo organizacijai
pateiktų objektų 6 yra gamtiniai, 24 –
kultūriniai, o 2 – mišraus kultūros ir
gamtos pobūdžio. Maža to, komisijai
buvo pasiūlyti 9 kiti objektai, kuriais
reikėtų išplėsti jau saugomas vieto-
ves.

Komisija taip pat turėtų svarstyti
31 Pasaulio paveldo objekto, įtraukto
į Pavojuje esančio paveldo sąrašą

(List of World Heritage in Danger),
būklę. Pavojuje atsidūrusio paveldo
sąraše esančius objektus niokoja
aplinkos tarša, miestų plėtra, masinis
turizmas, karai ar gamtinės nelai-
mės, todėl jie nusipelno ypatingos
apsaugos.

Iš viso į UNESCO paveldo sąrašą
yra įtrauktos 890 vietos, pripažintos
„tarptautinės reikšmės ištekliais”.
Lietuvoje Pasaulio paveldo vietovė-
mis yra laikomi Vilniaus senamiestis,
Kuršių nerija, Kernavės archeologinė
vietovė ir Struvės dienovidinio lanko
geodeziniai punktai.

Naujos vietovės į Pasaulio pavel-
do sąrašą yra atrenkamos pagal Pa-
saulio kultūros ir gamtos paveldo glo-
bos konvencijoje aiškiai įvardintus
reikalavimus. Šios konvencijos na-
rėmis yra 187-ios valstybės, todėl ji
laikoma universaliu teisiniu doku-
mentu.

Visus naujus objektus, siūlomus
įrašyti į UNESCO paveldo sąrašą, ga-
lima rasti internete http://whc.
unesco.org/en/news/627. 

Balsas.lt

Atkelta iš 4 psl.
Viename laiške A. Vaškevičius

klausė kun. Repšio ,,Kada grįši į Lie-
tuvą?” 2007 m. sausio 1 d. kun. Rep-
šys jam atsakė: ,,Kokia bus Dievo va-
lia ir Jo planas, taip ir bus. Linksmai.
k. Ričardas.” O kitame laiške kun.
Repšys rašė apie jaunimo veiklą.
,,Atšventėme parapijoje su jaunimu
jiems skirtose Mišiose. Giedojo be-
veik pusė naujai atvykusių jaunų
žmonių. Stengiamės puoselėti tarp jų
lietuvišką laisvės Dvasią. kun. Ričar-
das.”

Detroit katalikų arkivyskupas
Allen H. Vigneron, palydėdamas kun.
Repšį Amžinybėn, vylėsi paguosti liū-
dinčiuosius sakydamas: ,,Paskutinis
velionio kun. Ričardo Repšio gestas
buvo herojiškas. Aukas ir visus dėl jo
mirties liudinčius mes pavedame
gailestingam Dievui.”

Detroit arkivyskupijos šiaurės
vakarų regiono vikaras mons. John
Zenz pareiškė užuojautą žuvusiojo
artimiesiems Lietuvoje ir vietinės
Dievo Apvaizdos parapijos tikintie-
siems. Jis sakė: ,,Kun. Repšys buvo
pasiaukojantis, nuolankus ir dosnus
kunigas, mylėjęs Viešpatį ir savo tau-
tiečius. Išlieka gyvas prisiminimas jo
pasakojimų, kai sovietmečiu dar jau-
nas kunigas, nepaisydamas pavojaus,
vykdavo dvasinei tarnystei į Sibirą.
Todėl nestebina, kad jis žuvo bandy-
damas išgelbėti kitą žmogų. Jis tikrai
tapatus Kristui.” 

2009 m. rugpjūčio 1 d., šeštadie-
nį, gedulingas šv. Mišias Dievo Ap-
vaizdos bažnyčioje, Southfield, MI,
atnašavo Detroit arkivyskupijos at-
stovas, vyskupas Francis Reiss, pa-
mokslą pasakė Lietuvos vyskupų
konferencijos delegatas išeivijos lie-

tuvių katalikų sielovadai prel. E.
Putrimas ir dešimt kitų kunigų. Tarp
jų buvo naujai išrinktas Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provincijolas tėvas
Gintaras Vitkus, Šv. Antano parapi-
jos klebonas kun. Alfonsas Babonas,
kun. Walter Stanievičius, kun. Gin-
taras Jonikas ir kiti.

Urna su sudegintais kun. Repšio
palaikais buvo pervežta į Lietuvą, į jo
paskutinę tarnavimo Dievui darbo
vietą Kaune – Gerojo Ganytojo para-
pijos bažnyčią, kur 2009 m. rugpjūčio
10 d. jo laidotuvėse patarnavo Kauno
arkivyskupas metropolitas Sigitas
Tamkevičius, keturi vyskupai ir ketu-
riasdešimt kunigų. ,,Paveskime savo
brolį kun. Ričardą Viešpačiui, kad
priimtų jį savo ramybe, o jo kūną pri-
keltų paskutiniąją dieną” – prie kapo
kalbėjo arkivyskupas Tamkevičius.
Lietuviška spauda pranešė, kad į
kun. Repšio kapo duobę kartu su ur-
na buvo įdėta iš JAV pargabenta
Lietuvos vėliava, kuria buvo uždeng-
tas kunigo karstas Dievo Apvaizdos
bažnyčioje. O velionio brolis Aloyzas,
prieš užžeriant karstą žeme, šalia pa-
dėjo brangią relikviją – kunigo krikš-
to drabužį. Kun. Repšys yra palaido-
tas šventoriuje prie bažnyčios.

Pirmųjų kun. Repšio mirties me-
tinių šv. Mišios bus aukojamos liepos
25 d. 9 v. r., sekmadienį, Šv. Antano
lietuvių bažnyčioje, Detroit, MI. Taip
pat šv. Mišios bus aukojamos Dievo
Apvaizdos lietuvių bažnyčioje liepos
28 d. 6 v. v. , trečiadienį. Visi Detroit
ir jo apylinkės lietuviai kviečiami da-
lyvauti šv. Mišiose.

Prisiminkime ir pasimelskime už
a. a. kun. Repšio vėlę. Ilsėkis ramybė-
je, kun. Repšy. Tegul Lietuvos žemė
Tau būna lengva. Jo šeimai reiškiame
giliausią užuojautą.

Lai Dievulis jam būna gailestin-
gas už ,,neatliktus” darbus

ir atlygina už jo pasiaukojimą ir
artimo meilę.

Dabar jau atėjau, jau baigėsi kla-
jonės.

Čia pat namai, varteliai gėlėse
Jau suprantu kodėl ir kur ėjau
Ir ko kasdien ieškojau
Paskendęs Dievo meilės tyloje.

Kun. Ričardas Repšys

Parengta pagal: Auksės ir Stasio
Venckų straipsnį ,,Amerikos lietuvy-
je”; Liūdos Rugienienės straipsnį
,,Drauge”; ,,Baltų Atlandida”; ,,Lietu-
vos rytas”; ,,Bernadinai.lt”; ,,The Ma-
comb Daily”; ,,The Michigan Catho-
lic”; ,,The Detroit News”; ,,The Freep”
ir ,,The Catholic Telegraph” (Dayton,
Ohio). 

Vieneri metai be 
kun. Ričardo Repšio

LR garbės konsulas Detroit Jurgis Jurgutis ir kun. Ričardas Repšys.

Kun. Ričardo Repšio laidojimo vieta
Gerojo Ganytojo bažnyčios švento-
riuje Kaune.

Atkelta iš 5 psl.
Ši stažuočių programa suteikia

JAV lietuvių studentams galimybę
keliauti į Lietuvą dirbti savo pasi-
rinktoje profesinėje srityje. Studentai
pasirenka programą ir Lietuvoje
dirba nuo vieno iki dviejų mėnesių.
Stažuočių tikslas – suteikti Ameri-
kos-lietuvių studentams galimybę
įgyti kultūrinės patirties jų kilmės
šalyje, taip pat – profesinėje srityje.

,,Mes stengiamės būti aktyves-
niais ieškodami ryšių tarp jaunų
lietuvių ir profesionalų ar tiesiog tar-
pusavyje, – sako Kęstutis Daugirdas,
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos
sekretorius. – Bandome sukurti jau-
nų specialistų duomenų bazę, kuria
galėtų naudotis mūsų Sąjungos na-
riai.”

Galų gale yra sunku atsakyti, kas
jaunimą trauks sugrįžti ir toliau daly-
vauti lietuviškoje bendruomeninėje
veikloje. ,,Kaip išlaikyti? Gal jiems

[jauniems žmonėms] nereikia tikslo.
Aš jaučiausi esanti ypatinga, galbūt ir
jie tokiais pasijaus, – svarsto Matu-
saitis. – Vis dėlto nežinau, ar mano
dukra jausis taip, kad ji turėtų padėti
Lietuvai.”

Šių dienų jaunimas galbūt ir
nedalyvauja JAV lietuvių bendruo-
meninėje veikloje tam, kad išsaugotų
lietuvybę, tačiau jų noras užmegzti
profesinius ryšius, asmenines drau-
gystes, turėti „dvigubą tapatybę”
JAV lietuvių visuomenei Čikagoje
suteiks jėgų ir toliau gyvuoti, į veiklą
jungiantis visų kartų lietuviams.

Originalų straipsnį galima per-
skaityti internete adresu: http://
www.immigrantconnect.org/?p=
4803

2010 m. birželio 9 d. 

Iš anglų kalbos vertė 
Dalia Cidzikaitė

Jaunimo dalyvavimas JAV lietuvių
bendruomeninėje veikloje

IX Dainų šventės akimirka. Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Kiribatis.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,,  ppùùssllèèss,,  pprroossttaattooss  
ggyyddyymmaass  bbeeii  cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS  ŽŽLLIIOOBBAA,,  MMDD
AAKKIIÛÛ��   LLIIGGOOSS  ––  CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell..  881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS  VVIIŽŽIINNAASS,,  MMDD,,  SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188  WW..  AArrcchheerr  AAvvee..  SStt..  55  iirr  66

CChhiiccaaggoo,,  IILL  6600663388
TTeell..  777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS  JJ..  NNEEMMIICCKKAASS,,  MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb..  tteell..  777733--447711--33330000EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477  WW..  110033  SStt..,,  OOaakk..  LLaawwnn,,  IILL
5555  EE..  WWaasshhiinnggttoonn,,  SSuuiittee  22440011,,

CChhiiccaaggoo,,  IILL
TTeell..  770088--442222--88226600..  

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

IEÕKO DARBO
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią savai-
tės dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona
kartu). Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo. Patirtis, autobobilis, doku-
mentai. Tel. 708-945-5689.

* Lietuvių kalbos mokytoja, turinti
27 metų darbo patirtį, gali mokyti bet
kokio amžiaus vaikus privačiai. Tel.
708-945-5689.

* Darbšti, atsakinga moteris ieško
darbo. Gali rūpestingai prižiūrėti jū-
sų vaikus, globoti tėvus, slaugyti ligo-
nius. Tel. 815-603-9052.

Žinoma, ir anais tolimais Nepri-
klausomybės laikais kaime sakydavo
– lyčnas, tručizna, andarokas, raška-
žius, padabnas, felčeris, spatas, špy-
kis, čeverykai, rundinas, skaurada,
šlebė ir daug kitų. Miestuose ypač sos-
tinėje jau buvo stengtasi švarinti kal-
bą nuo barbarizmų, rusų, lenkų įta-
kos.

Pradėjo Baldžius kažko ieškoti,
naršytis tarp savo popierių.

– Va, jau radau, radau, ko ieško-
jau, kad išgirstum! Tik paklausyk,
Vincai. Kai reikėjo anais laikais susi-
rasti pavadinimą didžiajai pertrau-
kai tarp pamokų, kai vaikus paleis-
davo pabėgioti, suvalgyti kokį sumuš-
tinį, sukūrė tokius žodžius didžioji
paleistuvė!..

Šilinis tik sėdėjo apstulbęs.
– Dar  buvo sudaryti ir tokie nau-

jadarai: – tęsė toliau Baldžius –
Advokatas – teisabylius, teatras – vyp-
sonė, kalorija – šilmuo, brencinas –
kvėplė, termometras – šiltamieris, ka-
lėjimas – kalėtuvė, barometras –
oramieris, nosinė – šnypštukas, fon-
tanas – tryškinė, sufleris – pašnibž-
duolis, lunatikas – miegeivis, apetitas
– ėska, kompotas – vaisienė, aviacija
– skraidyba, psichologija – sielotyra,
arterija – gyvagyslė, pieštukas – juod-
paiša, teisėjas – teisdarys...  Daug tų
žodžių neprigijo, laikui bėgant atsira-
do geresnių.

* * *
Pabuvusi Lietuvoje įsitikinau,

kad nors labdaros renginių Lietuvoje
gausėja, savanoriškumas puoselėja-
mas, įvairių šalpos organizacijų ir
užsienyje gyvenančių Lietuvių dėme-
sys Tėvynėje gyvenantiems vis dar
reikalingas. Be to, gyventi nesidali-
jant neleidžia širdis, auklėjimas. Su-
žinojusi, kad esame Lietuvoje, šeima
iš Prienų per Lietuvos vaikų fondą
Vilniuje (Laisvės pr. 125) atsidėko-
dama „Saulutei”  mums atsiuntė py-
ragą šimtalapį. Dovanų mums ne-
reikia, bet šiuo atveju šimtalapis visai
pravertė, kai pasikvietėme svečių.

„Saulutė” nuolat gauna padėkos
laiškus iš remiamų vaikų, šeimų, stu-
dentų, dažnai atsiunčia ir mokyklos
pažymių lapelį, prideda nuotraukų.
Architektūros studentė rašo:

„Jūsų parama mano studijoms –
tai didžiulė pagalba man ir mano
šeimai. Mano studijos reikalauja ne
tik daug žinių, bet ir pinigų, nes nuo-
lat reikia pirkti įvairias priemones
maketams. Šiuo metu Lietuvoje tokia
padėtis, kad ir labai gabūs vaikai
negali studijuoti, jei tėvai neturi
pinigų studijoms, nes kainuoja ne tik
studijos, bet ir pragyvenimas, buto
nuoma. Stipendijas skiria, tik jei
vidurkis yra 9.5 (iš 10).”

Per „Saulutės” „Konkretaus vai-
ko” rėmimo programą (auka 360 dol.
metams) rėmėjas gauna vaiko adresą
ir gali pats įsitikinti, ar parama tik-
slinga, ir nutraukti, jei randa, kad
remiama šeima netinka. „Saulutės”
narės dirba savanoriškai, su veikla
susijusias išlaidas, keliones padengia
„iš savo kišenės”. Florida skyriaus
pirm. yra Birutė Kožicienė, JAV
Rytinio pakraščio atstovai yra Bob
Duda ir Ginger Houghton. Detroit
mieste „Saulutei” atstovavo Eleo-
nora Grigaitienė ir Birutė Bublienė.

Lemont, Illinois, „Saulutės” pirm.
yra Indrė Tijūnėlienė, o valdybą su-
daro vicepirm. Raminta Marchertie-
nė, iždininkė Ramunė Račkauskienė,
sekretorės Laima  Braune ir Birutė
Nalienė. Dalyvaujant mugėse smar-
kiai  prisideda 13 metų buvusi sekre-
torė  Aušra Saulienė, o savo karolių
vėrinėliais – Ona Rušėnienė. Ona Šu-
laitienė kasmet parūpina Valentinos
Gudienės  vaško raštais išmargintų
margučių, kurie praverčia renkant
aukas prieš Velykas. Esame dėkingos
ir narėms, kurių vaikai įvairiomis
progomis aukoja „Saulutei”, tėvelių
išauklėti užjausti, kad ir nepažįs-
tamą, į vargą patekusį žmogų. Dėko-
jame Linai  Smilgienei už padaromus
marškinėlius parduoti mugėse. Ačiū
teisiniam patarėjui  Sauliui Kupriui.

Nors „Saulutė” masiškai siun-
tinių jau apie 6 metus nebesiunčia,
gerų daiktų siuntinius vis tiek išsiun-
čia atskiroms šeimoms per „Atlantic
Express”, nors ir tokiai labdarai nuo-
laidos nesulaukiame. Seniau per
„Lithuanian Mercy Lift” gautus ame-
rikiečių apmokamus talpintuvus,
Ramintai Marchertienei organizuo-
jant, „Saulutė” išsiųsdavo apie 2,000
siuntinių per metus, o Bob Duda ir
Ginger Houghton siųsdavo medici-
ninę įrangą ligoninėms ir kvietėsi
gydytojus ir meistrus į savo ligonines
stažuotėms. Dabar, užuot leidus pini-
gus talpintuvams, pinigai duodami
tiesiog šeimai, studentui, globos na-
mų ar mokyklos konkrečiam projek-
tui.

Nei pavieniams asmenims, nei
organizacijoms nėra laikas nuleisti
rankas. Kiekvienas gerumo spin-
dulėlis teikia naudą ne tik kitam, bet
ir sau. Nenustatykime savo meilei
ribų. Kaip R. Guardini yra pasakęs:
„Žmogus žmogui yra kelias pas  Die-
vą.” „Saulutė” vadovaujasi Motinos
Teresės žodžiais: „Jei negali išmaitin-
ti šimto, pamaitink vieną.”

Pabaiga

Netikėtumų ledynas: 
išgyvenimai ir įspūdžiai

Indr∂ Tij∆n∂lien∂
Nr. 13

Indrė Tijūnėlienė

Atkelta iš 3 psl.
Programa buvo įvairi, miela au-

siai, bent vienoje vietoje sudrėkinusi
ir mano akis. Tarp dirigentų matėme
ne tik žinomus, patyrusius veteranus
(ne amžiumi, bet patirtimi), bet ir
naujus talentus. Nevengta parodyti
naujų muzikų bei dainininkų kūrybą.
Pertraukos metu apėjau visą šventės
patalpą. Kiek daug dalyvių, daug
pažįstamų, didelė spūstis, vos spėjau
laiku grįžti į savo vietą. Buvo tiesiog
stebėtina, kad paskelbta 20 minučių
pertrauka tik tiek ir tęsėsi. Organiza-
cinis preciziškumas tikrai buvo pa-
stebimas. Mano įvertinimas būtų
penki su minusu.

Pagaliau, pokylis ,,Miško bal-
sai”, įvykęs vakare po Dainų koncer-
to. Autobusai į pokylio salę nuvežė ir
parvežė. Anksčiau tie patys autobu-
sai taip pat vežė į ,,Hershey” centrą,
kur vyko koncertas. Mano nuostabai,
autobusai nebuvo vėsinami, bet buvo
atvirais langais. Tokia tvarka kiek
suerzino moteris, kurios prieš įlipant
į autobusą buvo dailiai susišukavu-
sios. Bilietai į pokylį buvo 100 dol.
asmeniui. Kai kurie ten nedalyvavo

dėl kainos. Gavome skanią vakarie-
nę, vyno ir tortukų su kava. Girdėjo-
me iš toli atsklindančias kalbas, o
vėliau – muziką. Bet minios keliamas
klegesys slopino bet kokį kalbų su-
pratimą.  Gal jos buvo įdomios ir ver-
tingos, bet mūsų stalo nepasiekė.
Prie kiekvieno stalo buvo vienas dai-
norėlis, paruoštas bendram pokylio
dalyvių dainavimui. Iki pokylio galo
neišbuvome, bet tai, ką patyrėme, bu-
vo verta bent trejetuko.

Prieš  paliekant ,,Marriott” vieš-
butį, panorau pasikalbėti su viešbu-
čio atstove. Prisistačiau kaip Čikagos
dienraščio ,,Draugas” bendradarbis.
Informacijai nukeliavus iki reikiamo
asmens, jau buvau tapęs ,,Chicago
Tribune” reporteriu. Tą klaidelę pa-
taisius, pasidomėjau, kaip ji vertina
Dainų šventės svečius, apsistojusius
viešbutyje. Pašnekovė pastebėjo, kad
jie yra labiau pripratę prie verslinin-
kų suvažiavimų. ,,Man atrodė kaip
šeimos suartėjimo šventė”, – teigė ji.
Svečius ji įvertino labai gerai. Kitaip
sakant, esame mielai laukiami ir atei-
tyje.

Dainų šventės įspūdžiai ir įvertinimas

Audronė ir Linas  Norušiai, gyvenantys Homer Glen, IL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo dosnią 100 dol. auką laikraščio
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai jums dėkojame, kad mus skaitote ir dos-
niai remiate.

Petras Kuprys, gyvenantis Forest Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.

Švento Kazimiero lietuvių kapinių Sklypų savininkų draugija,
atsidėkodama už skelbimus atsiuntė „Draugui” paremti 20 dol. auką.
Labai ačiū.

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”, atsidėkodama „Drau-
gui” už labdaros koncerto reklamą atsiuntė spaudai paremti dosnią 100
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už auką.
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R. Valatka, vienas iš daugybės šventės talkinininkų pasitinka svečius.

Lietuvių tenoro gimtadienis 
Atlikėjas gražiai pristato Lietuvą užsienyje

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Irena Vilimienė (stovi trečia iš
kairės) su grupe šventės organizatorių.

Linksma buvo Vidurvasario šventėje.
Loretos Timukienės nuotraukos

Dalyvauti loterijoje kvietė (iš kairės): Vytautas Bogušis, Irena Meilienė ir Ro-
mas Kronas. Sėdi (iš kairės): Baniutė Kronienė ir Zita Litvinienė. 

Edgarą Montvidą (buvusį Prud -
kauską) galima vadinti pačiu žymiau-
siu šių dienų lietuvių tenoru pasauly-
je. Gimęs 1975 m. gegužės 27 d. Ky -
bartuose, Vilkaviškio rajone, daini -
nin kas neseniai atšventė 35-ąjį gim-
tadienį.

Šis Londone gyvenantis ir ten
daugiausia dainuojantis solistas  tuoj
po gim tadienio šventės išskrido į
Kau ną, kur dar kartą su šeima ir ke -
letu draugų restorane paminėjo savo
am žiaus sukaktį.

Tačiau po to tuoj kibo į darbą,
nes gegužės 30 d. dainavo Pažaislio
muzikos festivalyje, o birželio 2 d.
pasirodė rečitalyje Vilniuje.

Edgaras pažįstamas ir Čikagos
lietuviams, nes yra dainavęs Lietuvių
Ope ros spektaklyje. Būdamas Lietu -
vos muzikos aka demijos V. Noreikos
dainavimo klasės studentu, jis buvo
čikagiečio solisto a. a. Stasio Baro sti -
pendininkas. Či ka gos lietuviai jam
reiškia nemažai simpatijų bei pagar-
bos.

Žvelgiant į šio žymaus tenoro
praeitį, reikia paminėti, kad Lietuvos
muzikos akademiją jis baigė 2001 m.
Lietuvos nacionaliniame operos ir
baleto teatre šis solistas debiutavo
1999-siais Artūro Baklau vaidmeniu
„Liucia di Lammermoor” operoje.
Nuo 2001-ųjų gyvena Londone, kur
2001– 2003 m. stažavosi karališka-
jame  Covent Garden operos teat re,
kuria me debiutavo 2002-siais. Be šio
teatro dainavo Frankfurto prie Mai -
no, Liono, Marselio ir kituose žy -
miuo se operos teatruose.

Kūrybinėje biografijoje yra pami -
nėtas ir E. Montvido pasirodymas
Lietuvių Operoje, Čikagoje. 1997 m.
jis buvo Stasio Šimkaus konkurso
laureatas, 1999-siais tarptautiniame
Vytolo konkurse Rygoje laimėjo II
premiją ir specialų diplomą, o 1998
m. tarptautiniame dainininkų semi-
nare Vokietijoje buvo įvertintas
„Grand Prix” žymeniu.

Norisi pacituoti šio solisto nuo -
monę apie gimtadienius (žurna las

Vidurvasario šventė
Vasariškai kaitrią sekmadienio,

lie pos 11-osios, popietę į  Pasaulio lie -
tuvių centro sodelį Lemonte rinkosi
ir tie, kuriems toks vasariškas susi -
ėjimas jau yra tapęs gražia tradicija,
ir norintys pasiklausyti Čikagoje vie -
šinčio akordeonisto Martyno Levickio
atliekamų melodijų.  Atrodo, ką tik
ieškojome stebuklingo Joninių pa -
parčio žiedo, o štai jau vėl šurmuliavo
kita šventė – JAV Lietuvių Bendruo -
menės Lemonto apylinkės valdyba,
mi nint Valstybės dieną, suruošė Vi -
durvasario šventę. 

Šios apylinkės pirmininkė Birutė
Kairienė prisiminė didingą Lietuvos
praeitį ir ilgaamžes mūsų valstybin -
gumo tradicijas bei pakvietė žmones
pasilinksminti, pasidžiaugti vasaros
teikiamais malonumais. Susirinku -
sius pasveikino JAV LB Vidurio Va ka -
rų apygardos pirmininkė Irena Vili -
mienė. LR Generalinio konsulato Či -
ka goje vardu su Valstybės diena ir ar -
tė jančia Žalgirio mūšio 600-mečio
sukaktimi pasveikino Agnė Vertel -
kaitė. Ji taip pat pristatė po keleto
pa sirodymų Čikagoje jau žinomą
akor deonistą, Londono Karališkosios
muzikos akademijos studentą M. Le -
vickį. Susirinkusieji turėjo galimybę
išgirsti  keletą meistriškai atliekamų
kūrinių,  žaismingai skambėjo ir pa -
ties Martyno sukurtas nuotaikingas

kūrinys. Žmonės buvo maloniai nu -
ste binti tokių akordeono galimybių.
Susižavėjusių jauno muzikanto ta -
lentu netrūko – dar ilgai Martyno ne -
pa leido norintys su juo pabendrauti,
įsi gyti autografą. Kaip mat ištirpo ir
kompaktinių plokštelių su jo atlie ka -
ma muzika krūvelė. Poetė Zita Kirs -
nauskaitė perskaitė keletą savo ei lė -
raščių, kviesdama stabtelėti ir įsi žiū -
rėti į  stebuklingą gamtos grožį. 

Šventės rengėjai pasirūpino, kad
susirinkusieji nepraalktų – galima
bu vo paragauti čia pat kepamų šaš -
lykų, ,,Smilgos” cepelinų, ,,Ingman”
ledų. Ištroškusieji gaivinosi ką tik pa -
gamintu, tiesiai iš statinės pilstomu
įvairių rūšių alumi, šaltais Algio kok -
teiliais. Tiek dideli, tiek maži bandė
laimę loterijoje, o mėgėjus pašokti iš -
judino Rasos Zubreckaitės atlieka -
mos dainos. Neliko nuskriausti ir
sporto sir galiai – šventės šeimininkai
pa si rūpino televizoriumi, tad futbolo
mė gėjai galėjo matyti pasaulio čem -
pio nato baigiamąsias varžybas. 

Atrodo, kad tąkart visiems nepri -
trūko nei gero ūpo, nei energijos – juk
pati gamta, besipuošianti žiedais,
paukščių vingriomis melodijomis,
kvie čia nesnausti, o džiaugtis vidur -
va  sario grožiu.

Loreta Timukienė

„Žmonės”, 2010 m. gegužės 27 d.).
Pirmiausia – atsakymas į klausi -

mą, ar tenka dirbti per gimtadienį:
„Dažnai. Pernai Lione po repeticijos
su kolegomis išgėrėme šampano, o
vakare nuėjau į fortepijono rečitalį –
taip tykiai, bet elegantiškai pradėjau
35-uosius. O vienąkart po Giuseppi
Verdi ‘Requiem’ repeticijos visas cho-
ras užtraukė ‘Ilgiausių metų’! Kitą-
met gegužės 27-ąją būsiu Škotijoje,
tad gal švęsiu kur kalnuose...

Gimtadienis man svarbus. Dė -
mesys tą dieną būna malonus, ir aš jo
tikiuosi. Dovanos? Labiausiai vertinu
artimųjų meilę. Kitko aš turiu...

Kai buvo aštuoniolika, džiau-
giausi, kad būtent tiek. Dabar, kai 35-
eri, irgi esu laimingas. Ir nė už ką
nenorėčiau, kad būtų 34-eri. Vienas
kitas žilas plaukas ar juoko raukšlelė
– laiko dovanos. Juk tai mano istori-
ja...”

Norisi ir asmeniškai pasveikinti
sukaktuvininką gimtadienio proga,
nes Edgarui viešint Čikagoje yra tekę

nemažai bendrauti ir žavėtis jo suge-
bėjimais. Tie prisiminimai išliko šilti
iki šių dienų ir, reikia manyti, dar
ilgai neatvės.

Edvardas Šulaitis

Edgaras Montvidas po pasirodymo
Lietuvių Operoje, Čikagoje.

Edvardo Šulaičio nuotr.

Rasa Zubreckaitė daina kvietė visus pašokti.
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M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

L. GLINSKIENÈ
Ragainès 2-os vid. m-klos lietu-

viû kalbos ir etnokultùros mokytoja

Vasara – poilsio, turistinių kelio-
nių, išvykų metas. Taigi mes, Ragai-
nės 2-os vidurinės mokyklos lietuvių
kalbos ir etnokultūros mokytojai,
birželio mėn. surengėme išvyką į Lie-
tuvą. Nemažai pastangų, daug for-
malumų teko atlikti tvarkant vyks-
tančiųjų vizas. Norinčių lankytis Lie-
tuvoje susidarė nemažas būrys. Ke-
lionėn pakvietėme ne tik didelį būrį
mokinių, bet ir Ragainės 2-osios vi-
durinės mokyklos administracijos
vadovus bei tų klasių vadovus, kurių
vaikai lanko lietuvių kalbos užsiėmi-
mus. Teko samdyti didelį 55 vietų
autobusą.

Pakeliui į Palangą lietuvių kalbos
mokytojai pasakojo mokiniams apie
pravažiuojamas vietoves. Kelionės
tikslas aplankyti Palangą, Kretingą ir
netoli Klaipėdos esantį MINI ZOO
parką. 

Atvykus Palangon mus pasitiko
gidė, kuri kartu su mumis autobusu
keliavo Palangos gatvėmis. Ji supa-
žindino išvykos dalyvius su Palangos
kurortu, pravažiavome senamiestį,
naujai įsikūrusius miesto rajonus,
sanatorijas, gydyklas, vyriausybines
vilas, grožėjomės miesto peizažu.
Galop atvykome į Palangos botanikos
parką. Ėjome parko takais, stebėjo-
mės tvarka. Tai vienas iš gražiausių,
tvarkingiausių, geriausiai tvarkomų
parkų Lietuvoje. Įkurtas jis šventojo
Birutės miško teritorijoje, ilgą laiką
vietinių gyventojų Birutės parku va-
dintas. Parkas užima 101,3 ha. Įvai-
rios dangos takai ir keliai tęsiasi 18
km. 

Palangos botanikos parko teri-
torijoje yra 8 įvairios paskirties pas-
tatai, 7 skulptūros. Gidė pasakojo apie
prie tako esančias skulptūras „Eglę
žalčių karalienę”, „Jūratę ir Kas-
tytį”, „Laiminantį Kristų” ir kitas.

Parkas įkurtas grafo F. Tiškevi-
čiaus rūpesčiu1895–1898 m. šventojo
Birutės miško teritorijoje.

Pabuvojome Tiškevičiaus rūmų
kieme, paklausėme gidės pasakojimo
apie šių rūmų istoriją, paskirtį.

Štai ir garsusis Birutės kalnas.
Klausėmės legendos apie Birutės ir
Kęstučio meilę. Birutės kalno legen-
da žmonių sąmonėje įsitvirtino kaip
simbolinis lietuviško atsparumo, tau-
tinio išlikimo simbolis.

Gėlėmis žydintis Birutės kalnas
primena ir pareigą, ir būtiną prisi-
rišimą prie savo namų, savo kultūros
ir tėvynės.

* * *
Padėkoję gidei už išsamų pasako-

jimą atvykome į gražiausią kurorto
gatvę, vedančią link jūros, pavadintą
Jono Basanavičiaus vardu. Čia susi-
telkusi didžioji Palangos kavinių, res-
toranų, įvairių žaidimų bei pramogų
dalis. Ši gatvė Palangoje – turistų my-
limiausia, nepakartojama savo gro-
žiu. Gatve nukeliavome iki jūros
tilto.

Atsisveikinę su jūra ir Palanga
keliavome į Kretingą. Apsilankėme
Kretingos muziejuje, kuris įsikūręs
buvusiuose grafo Tiškevičiaus rū-
muose. Muziejuje saugomi vertingi
materialiniai ir dvasiniai lobiai. Žie-
mos sode-oranžerijoje visais metų
laikais amžina vasara: gražūs ir eg-
zotiški augalai, nepakartojama aplin-

ka, muzika, krioklio čiurlenimas, gė-
lių kvapas. Tiek vaikams, tiek moky-
tojams ilgai nesinorėjo iš ten išeiti.

Apėjome Kretingos parką – žymų
įvairiausiais medžiais, tvenkiniais.
Stebėjomės astronominiu saulės laik-
rodžiu.  Papietavome. 

Pravažiavome Klaipėdą, prisimi-
nėme pernykštį apsilankymą. Pasu-
kome link Gargždų, į MINI ZOO
gamtininkų centrą. Centras jau sėk-
mingai dirba 7 metus. Jo veikla nuo-
lat plečiasi. Teritorijos plotas – 3,5 ha
voljerų – 60. Čia mes susipažinome su
įvairių rūšių ir veislių laukiniais
(egzotiškais) ir naminiais gyvūnais:
poni arkliukais, asilais, kupranuga-
riais, lamomis, įvairių rūšių beždžio-
nėmis, Korsako lapėmis, dėmėtaisiais
elniais, jakais, dryžuotosiomis hieno-
mis, meškomis, liūtais, tigrais, jagua-
rais, pumomis, leopardais ir kt. Ne-
pakartojamų įspūdžių paliko paukš-
čiai: mažieji ir didieji apuokai, pelė-
dos, ereliai, įvairių rūšių fazanai,
povai stručiai, gervės, pelikanai. 

Grįžę į autobusą vaikai dar ilgai
pasakojo savo įspūdžius, susitikimus
su parko gyvūnais ir paukščiais. Bene
labiausiai visiems patiko beždžionė,
kuri mus pasitiko prie vartų ir išly-
dėjo.

* * *
Keliavome namo gal kiek pa-

vargę, bet laimingi. Mokytojas Jonas
Glinskis padėkojo vaikams už paklus-
numą, už nepriekaištingą elgesį išvy-
koje. 

Galop užsukome į nuostabią Sin-
kevičių sodybą „Sena giria”, įsikū-
rusią miške, netoli Pagėgių. Pavaiši-
nome išvykos dalyvius ledais, pyra-
gaičiais, sultimis. Aptarėme kelionę.
Mokyklos direktorė V. V. Petrova
padėkojo lietuvių kalbos mokytojams
už nuostabią išvyką, asmeniškai
gerb. Jonui už jos organizavimą. 

Išsiskyrėme laimingi, nors tru-
putį nuvargę. Pamatėme daug, paty-
rėme nepakartojamų įspūdžių. 

Už suteiktą galimybę organizuoti
šią išvyką Ragainės liet. k. mokytojai,
mokiniai, jų tėvai, mokyklos adminis-
tracija nuoširdžiai dėkoja Čikagos
Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai,
jos pirmininkui V. Trumpjonui, vi-
siems užjūrio aukotojams. 

Ragainiškių kelionė į Lietuvą

Palangoje prie Gintaro muziejaus.                                                                                       J. Glinskio nuotr.

Mieliems REGINAI ir ALGIRDUI OSČIAMS, Regi-
nos sesutei

A † A
ALDONAI PEMKUTEI

UNDERIENEI

mirus ir visiems jų artimiesiems nuoširdžią užuojautą su
liūdesiu reiškia

dr. Aldona ir Jurgis Gravrogkai

A † A
ALDONAI UNDERIENEI

PEMKUTEI

mirus, dukrai LAIMAI PETROLIŪNIENEI ir šeimai,
seseriai REGINAI OSTIENEI ir šeimai bei jų gimi-
nėms reiškiame gilią užuojautą.

Marytė ir Kazys  Ambrozaičiai

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
VILŪNĖ MALIORYTĖ

KIRVELAITIENĖ

1942–2008

Jau suėjo dveji metai, kai a. a. Vilūnė iškeliavo Amžinybėn
2008 m. liepos 17 d. Šv. Mišios bus aukojamos Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje, Lemonte 8 val. ryto šį šeštadienį, liepos 17 d.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus prisiminti a. a.
Vilūnę maldose ir toliau remti Lietuvių  Skautų sąjungos Rako
stovyklą bei St. Jude’s Childrens Hospital.

Sutelk mus,  Viešpatie būrin,
Padangėj savo atviroj.
Ramybėj ir tyloj maldaut jauna širdim.

Liūdintis vyras Justinas, sūnus Vytenis, sūnus
Audrius su žmona Vilija, vaikai Indraja ir Kovas bei visi
giminės
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèly-

�Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių
minėjimas Šiaurinio Illinois lietuvių
apylinkėje vyks liepos 17 d., šeštadie -
nį, 6 val. v. St. Andrew liuteronų pa -
ra pijos patalpose (10 S. Lake St.,
Mun delein, IL 60060). Meninę prog -
ramą atliks jauna pia nistė, res pub li -
kinių bei tarptautinių konkursų lau-
reatė Gabrielė Le lytė iš Lietuvos.
Išgirsite M. K. Čiurlionio, C. Debussy,
A. Ginastera kū rinius. Po trumpos
me ninės programos istorikė Violeta
Rut kauskienė skaitys paskaitą ,,Žal -
gi rio mūšio vėliavos, simboliai lem -
ties ir pergalės fone”. Kviečiame vi -
sus dalyvauti. Įėjimas – auka. Dau -
giau informacijos tel.: 847-244-4943
(Violeta).  

��Kun. dr. Gediminas Jankūnas
liepos 18 d., sekmadienį, atnašaus
10:30 val. r. šv. Mišias Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.
Po Mišių parapijos salėje kavutė ir
atsisveikinimas su nuolatiniam gyve -
nimui į Lietuvą išvykstančiu kun. G.
Jankūnu. Visi kviečiami.

�Liepos 22–29 dienomis Palai-
mintojo Jurgio Matu laičio misijoje
lankysis kun. Hermanas Šulcas,
SDB, daug metų dirbęs Ruandoje ir
Lietuvoje įs teigęs Jaunimo sodybą.

��Liepos 17 d., šeštadienį, New
York Centriniame parke (79-os gat -

vės ir Fifth Ave. sankirtoje) prie pa -
minklo Lietuvos didžiajam kuni-
gaik š  čiui (1377–1401) ir Lenkijos  ka-
ra liui (1386–1434) Jogailai nuo 3 val.
p. p. iki 8 val. v. vyks renginys, skir-
tas Žalgirio mūšio 600-osioms meti-
nėms pami nėti. 

�Šventės organizacinis komite-
tas ir Putnam seselės kviečia liepos
25 d. atvykti į seselių sodybą, 600 Li -
berty Highway, Putnam, CT 06260,
kur vyks Suartėjimo šventė-gegu ži -
nė. Programoje: 11 val. r. – šv. Mišios;
12 val. p. p. – pietūs, po jų – įvairiausi
už  siėmimai. 3 val. p. p. – Neringos
sto   vyklautojų programa; 4 val. p. p. –
loterija.  Daugiau in for macijos el. paš -
tu: Daiva@rcn.com arba Diana nork@
yahoo.com.

�Liepos 31 d. 8 val. v. Lenkų kul -
tūros fondo salėje (177 Broadway,
Clark, NJ 07066) įvyks Andriaus Ma -
montovo akustinis koncertas. Bilie -
tus užsisakyti ir daugiau informacijos
gauti galite tel. 732-713-5108 (Žil-
vinas) arba el. paštu

zilvis_bublis@yahoo.com

�A. Mamontovo koncertas sek -
ma dienį, rugpjūčio 1 d., vyks Wa shin g-
 ton, DC klube ,,Black Cat”. Bilieto
kaina – 30 dol. asmeniui. Kon certo
pradžia 8:30 val. v. Koncer tą or ga ni -
zuoja Washington-Baltimore jau ni mo
sąjunga. Daugiau informacijos tel.
732-713-5108 (Žilvinas).

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Darniai skambėjo daina IX Dainų šventėje Toronte (Canada). Šalia gausybės choristų dainavo ir šventės šeimininkai – kanadiečiai. Jie ne tik džiaugiasi pa-
būvoję IX Dainų šventėje, bet ir nuoširdžiai dėkoja šventės ruošėjams už puikiai suorganizuotą ir gražiai vestą šventę. Choras ,,Arija” iš Ottawa, Ontario (va-
dovė Loretta Lukšaitė-Cassidy) ir sekstetas ,,Pašvaistė” iš London, Ontario. (Iš kairės): dr. Dalia Andrulionis-Armstrong, Irena Černius, Mirga Bendoraitis, Ed-
mundas Petrauskas (vadovas), Evelina Petrauskas-Harris, Dalia Mitalas.                                                                                  ,,Draugo” archyvo nuotr.

IX Dainų šventės Toronte akimirkos

Ilgus metus gyvenęs Cleveland,
OH, dailininkas Rimas Laniauskas
su žmona Irena Druskininkuose apsi-
gyveno 2005-ųjų metų lapkričio pa -
baigoje. Žinomas išeivijos daili ninkas
gyvena tarp dviejų šalių – Amerikos
ir Lietuvos. Žiemą apsistoja Druski -
ninkuose, vasarą nemažai laiko pra -
leidžia žmonos Irenos sodelyje prie
Vilniaus, o kai nutaria, kad reikia at -
sipūsti, abu keliauja. 

Rimas Laniauskas surengė ne
vieną savo kū rybos asmeninę parodą,
dalyvavo kolektyvinėse parodose. Jo

darbus Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje matė ir čikagiečiai.

Jo kūriniai – nuo gryniausio abs  -
t rakcionizmo iki gamtos realybės. R.
Laniausko darbų yra įsigiję privatūs
asmenys ir įvairios Amerikos bend ro -
vės.

Šiuo metu Druskininkų miesto
muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) vei -
kia dailininko tapybos darbų paroda
,,Rimo pa švaistės”. Parodos rengėjai
išleido gražią programėlę.

,,Draugo” info

Rimo Laniausko paroda
Druskininkuose

Rimas Laniauskas. ,,Miesto prisiminimas”. Akrilas, drobė.

Panevėžiečių-Aukštaičių klubo nariai su pirmininku Algimantu Barniškiu (nuo-
traukoje stovi su akordeonu) nusifotografavo po sėkmingo posėdžio, kuriame
buvo išrinkta nauja valdyba, numatyta metinė programa, sudainuota daug
gražių dainų.                                                          Klubo archyvo nuotr.    

Lietuvos Vyčių centro valdyba, Chicago, IL, už Vyčių organizaci-
jos veiklos garsinimą ir nuolatinį straipsnių ir nuotraukų spausdinimą
atsiuntė „Draugui” paremti dosnią 500 dol. auką. Labai ačiū už paramą.


